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طي٠ٍـ١خً ٌف ِٓ ٓٙٛي ِٕز٢ٔ فٝ حٌـٕٛد ٠َطفغ ؤ٘ٝ ح٨ٍٝ حٌٛحلؼش ر١ٓ َٜٔٙ ىؿٍش ٚ حٌفَحص ٚ طظ ر٩ى حٌؼَحق حٌمي٠ُ :

 ٠ٚطٍك ػ١ٍٙخ ) ر٩ى ِخ ر١ٓ ح٠ٌَٕٙٓ ( ٚ ٠ّظخُ روٜٛرش حٌظَرش ٚ حٔظ٘خٍ حٌٍِحػش  ٔلٛ حٌّ٘خي

ظ٘خرٗ ط ظَٙص فٝ ر٩ى حٌؼَحق ك٠خٍس وزَٜ ٌِٕ أليَ حٌؼٍٜٛ ٨ طمً أ١ّ٘ٗ ػٓ حٌل٠خٍس ح٠ٌَّٜش حٌمي٠ّش ٌٌٌه

 ) ىًٌ ( ك١غ :ك٠خٍس حٌؼَحق ِغ ك٠خٍس َِٜ 

 0فؤٛزلض  حٌٍِحػش أٓخّ حٌل٠خٍس فٟ حٌزٍي٠ٓ ح٨ٓظمَحٍ ( ,ح٤ٔٙخٍ حٌـخ٠ٍش  ,) ح٤ٚى٠ش حٌوٜزش . 1

 . حٌّٛلغ حٌّظ١ِّ حٌٌٞ ٓخػي ػٍٝ حٌظٛحًٛ حٌل٠خٍٞ ِغ حٌيٚي حٌّـخٍٚس.2

 حٌؼَحق ٌز٩ى حٌمي٠ُ حٌظخ٠ٍن:  أ٨ًٚ 

 ح٤وخى٠ْٛ , حٌزخر١ٍْٛ , ح٠ٍٛٗ٢ْٛ (٠ٕمُٔ طخ٠ٍن حٌؼَحق حٌمي٠ُ اٌٝ أٍرؼش أكمخد ِظظخ١ٌش ٚ أّ٘ٙخ ) ح٠ٌَِْٛٔٛ , ٚ 

 ـ ح1ْٛ٠ٌَِٛٔ

 ح٤وخى٠ْٛ -2

 حٌيٌٚش حٌزخر١ٍش حٌمي٠ّش  -3

 .ِٕٙا ٚأطٍمٛا(  تاتً)  ِس٠ٕح فٟ اٌثات١ٍْٛ صىٓ ععة ُ٘

 .اٌّرٛصظ اٌثحط حرٝ زٌٚرٗ اِرسخ اٌصٞ(  حّٛضاتٟ)  ٍِٛوُٙ أعٙط ِٓ

 ِطزٚخ ٌإلٌٗ ِعثسا   تٕٟ , ٚٚصعٙا تاتً ِس٠ٕح إعّاض أعاز,  ٚإٌظاَ األِٓ حفع:  حّٛضاتٟ اٌٍّه أعّاي

 تاصّٗ ُعطفد اٌمٛا١ٔٓ ِٓ ِجّٛعح أصسض, 

ِخىس ٔم٘ض ػٍٝ كـَ ٍٛذ أػ٩س ٍٛٛس ٌٗ ٚ٘ٛ ٠ظٍمٟ حٌمٛح١ٔٓ ِٓ اٌٗ حٌلىّش ٚ حٌؼيي  282ٚلي رٍغض لٛح١ٔٓ كٍّٛحرٟ 

 ِؼخلزش وً ِٓ :كٍّٛحرٝ ِٓ ِزخىة لٛح١ٔٓ  ) حٌّْ٘ (

 ٠٘ٙي ٍُٚحً فٝ ل١٠ش ؿٕخث١ش -1

 ٠وطف ح١٨فخي -2

 ػ١ٍّش ؿَحك١ش طئىٜ حٌٝ ٚفخس ٠ٞ٠َِـَٜ  -3

 لخَ رخٌَٔلش -4

 َٟد أرخس -5

 رٕٝ ر١ظخً ػُ حٔٙخٍ فّخص ٗوٚ ٠م١ُ ف١ش -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 ق َ. 0444وأٛا أٚي اٌغعٛب اٌراض٠ر١ح اٌرٟ صىٕد تالز اٌعطاق اٌمس٠ُ حٛاٌٟ صٕح 

 ألاِٛا اٌّسْ اٌّزز٘طج ِثً ) صِٛط , أٚض , ٌجظ ( ٚوأٛا تّثاتح ز٠ٚالخ ِضرمٍح.

 ت١ُٕٙ.ذّرعٛا تاالصرمطاض ٚاألِٓ ٌٚىُٕٙ ذفطلٛا ٔر١جح اٌحطٚب اٌرٟ زاضخ 

 لسِٛا ِٓ عثٗ اٌجز٠طج اٌعطت١ح ٚاصرمطٚا فٟ ٚصظ اٌعطاق ذمط٠ثا  فٟ ظً حىُ اٌضِٛط١٠ٓ.

 ز (  اق ِٓ ذٛح١س اٌعطاق فٟ ٍِّىح ِرحسج عاصّرٙا ) أو 0534ذّىٓ ٍِىُٙ ) صطجْٛ األٚي ( 

 ثُ لاِد زٌٚح تاتً اٌمس٠ّح.تعس ٚفاذٗ حىُ أضتع حىاَ أل٠ٛاء ثُ ضعفد اٌسٌٚح ٚأٙاضخ 
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 ١ٓح٠ٍٛٗ٢  -4

 ِٓ عثٗ اٌجز٠طج اٌعطت١ح إٌٝ عّاي اٌعطاق ٚوأد عاصّرُٙ ِس٠ٕح ) آعٛض (٘اجطٚا 

ٚوْٛ إِثطاطٛض٠ح عظ١ّح اِرس ٔفٛش٘ا إٌٝ ذّىٓ ) صطجْٛ اٌثأٟ ( ِٓ ذى٠ٛٓ ج١ظ لٛٞ ٚاٌض١ططج عٍٝ تاتً 

 اٌغاَ ِٚصط ٌٚىٕٙا ٌُ ذسَ ط٠ٛال

 ؟ ح٠ٍٛٗ٨ش حٌيٌٚش ٓم١ٛ طفَٔ رُ

 حٌٍّٛنخ حٌظٟ حطزؼٙ حٌ٘يس ٚ حٌظٍُ ٚ ح٨ٓظزيحى١ٓخٓش  -1

 اّ٘خٌُٙ ٌؼَٚحص حٌز٩ى ٌٌٌٚه لخِض ٌٖ٘ حٌ٘ؼٛد رؼٍٛحص ِظىٍَس ٟيُ٘ -2

 حٌيٌٚش حٌزخر١ٍش حٌلي٠ؼش -5

(  تاتً)  ِس٠ٕح ِٓ ٚاذرصٚا اٌعطت١ح اٌجز٠طج عثٗ ِٓ اإلصالَ لثً ٘اجطخ اٌرٟ اٌمثائً آذط ٟٚ٘ تاٌىٍسا١ٔح ذعطف

 ٌُٙ عاصّح

 .ٚاإلزاض٠ح اٌعضىط٠ح تىفاءذٗ ٠ٚر١ّز اٌىٍسا١ٔح اٌسٌٚح ٍِٛن اعٙط:  اٌثأٝ ٔصط ٔثٛذص اٌٍّه

 إِثطاطٛض٠ح ٚصاضخ اٌّرٛصظ ٌٍثحط اٌغطلٟ اٌغاطئ إٌٝ اٌعطتٟ اٌر١ٍج ِٓ ٚاِرسخ اٌسٌٚح حسٚز اذضعد عٙسٖ فٟ

 .اٌغاَ ٚتالز اٌعطاق ضّد ٚاصعح

 ؟ (الحديثة البابلية الدولة) سقوط : تفسر بم
ك١غ هٍف ٔزٛهٌ َٜٔ ٍِٛن ٟؼخف فٔمطض حٌيٌٚش حٌزخر١ٍش حٌؼخ١ٔش فٝ أ٠يٞ حٌفَّ رم١خىس ٍِىُٙ ) وٍٕٛ ( ػخَ 

 َِس ػخىص ػُ حٌَِٚخْ ػُ حٌٍٔٛل١ْٛ كىّٙخ ٚفخطٗ ٚرؼي , َ.ق 330 ٕٓش حٌؼَحق ح٤وزَ ح٦ٓىٕيٍ غِحػُ ق.َ  538

 632َ ٕٓش ٌٍؼَحق ح٩ٓ٦ِٟ حٌفظق ُػ ٌٍفَّ أهَٜ

 

 

 

 حٌل١خس ح٨لظٜخى٠ش (1)

 طٕمُٔ حٌل١خس ح٨لظٜخى٠ش فٝ ر٩ى حٌؼَحق حٌمي٠ُ اٌٝ ػ٩ػش ِـخ٨ص ٚ٘ٝ : حٌٍِحػش , حٌٜٕخػش , حٌظـخٍس

 .ٚحٌفَحص ىؿٍش َٔٙٞ ١ِخٖ طٛحفَ رٔزذ حٌٍِحػش ػَفٛححٌٍِحػش :  - أ

 ٚحٌو٠َٚحص ) حٌمّق ٚ حٌ٘ؼ١َ ( حٌلزٛد ِٕٙخ حٌّوظٍفش حٌّلخ١ًٛ ٍُٚحػش أٍح١ُٟٙ ٚكّخ٠ش حٌَٞ ر٘جْٛ ػظٕٛحفؤ

 .ح٤ٍحٟٟ ِخٌه حٌفَػْٛ وخْ ك١غ َِٜ ػىْ ٥ٌفَحى حٌؼَحق فٟ ح٤ٍٝ ٍِى١ش وخٔضٚ .ٚحٌفخوٙش

 ٕٚٛخػش حٌٍِحػ١ش ح٤ىٚحص ٕٛخػشِؼً :  حٌٜٕخػخص ِٓ رخٌىؼ١َ حٌمي٠ّش حٌؼَحق ر٩ى ٓىخْ حٗظَٙحٌٜٕخػش :  - د

 ٚ حٌليحىس ٚ غ١َ٘خ ٚحٌٕـخٍس ح٠ٌِٕش ٚأىٚحص ٚحٌلٍٟ ٚحٌّٕٔٛؿخص ح٤ٍٓلش

 ٚ ػَفٛح حٌّىخ١٠ً حٌٜغَٜ آ١ٓخ ٚ َِٜٚ حٌ٘خَ ٚر٩ى ٚفخٍّ حٌٕٙي ر٩ى اٌٝ حٌظـخ٠ٍش حٌَك٩ص ٔ٘طض  حٌظـخٍس : - ص

 االقتصادى ىع بالد اهعرال اهكديياهتواصو 

وخٔض ٕ٘خن ػ٩لخص طـخ٠ٍش ر١ٓ َِٜ ٚ ر٩ى حٌؼَحق حٌمي٠ُ , ٚ ٠يي ػٍٝ ًٌه ح٤هظخَ ح٤ٓطٛح١ٔش ح٤ٍرؼش حٌظٝ ػؼَ ػ١ٍٙخ 

 فٝ ؿٍِس رّلخفظش حٌـ١ِس , ٚ حٌظٝ طٕظّٝ اٌٝ ك٠خٍطٝ حٌٍٛوخء ٚ ؿّيس َٜٔ فٝ حٌؼَحق حٌمي٠ُ

 

 ٠َش( حٌل١خس ح١ٌٔخ١ٓش ٚ حٌؼٔى2)

 حٌلىخَ وخْ,  كخوّش أَٓس ِٕٙخ ٌىً حٌّيْ ري٩٠ٚص ١ّٓض ٛغ١َس ى٩٠ٚص ِٓ ح١ٌٔخٟٓ حٌٕظخَ طىْٛ ٔظخَ حٌلىُ : - أ

 فٟ ٚو١ٍٗ ٘ٛ ٚحٌٍّه حٌلم١مٟ حٌّي٠ٕش كخوُ حٌّؼزٛى ٠ؼظزَ,  ٚحٓؼش اِزَح٠ٍٛ١ش ١ٌىٛٔٛح حٌّـخٍٚس ح٤ٍحٟٟ فٟ ٠طّؼْٛ

 .حٌز٩ى كىُ

 ٚ وؼ١َس حٔظٜخٍحص طلم١ك حٌـ١ٖ حٓظطخع ٌٌٌه ٚ حٌلَد فٓ فٝ حٌظطٍٛ ٚ حٌمظخي فٝ حٌزَحػش ٚ رخٌمٛس حِظخُحٌـ١ٖ :  - د

 حٌؼٙي أطٝ كظٝ حٌلَد أ٠خَ اٌِح١ِش حٌؼٔى٠َش حٌويِش وخٔض ٚ ح٨ل٠ٛخء حٌٍّٛن ػٙي فٝ هخٛش ٚحٓؼٗ حِزَح٠ٍٛ١خص ألخِٛح

 ىحثّش حٌـ١ٕٛ فؤٛزلض ح٢ٍٗٛٞ
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 ( حٌل١خس ح٦ؿظّخػ١ش3)

 ر٩ى حٌؼَحق حٌمي٠ُ اٌٝ ػ٩ع ١زمخص ُٚ٘ : حٌطزمش حٌؼ١ٍخ , حٌٛٓطٝ , حٌي١ٔخحٔمُٔ حٌّـظّغ فٝ 

 .حٌي٠ٓ ٍٚؿخي حٌيٌٚش ٍؿخي ٚوزخٍ حٌٍّه أػٛحْ طًّ٘ :حٌؼ١ٍخ حٌطزمش -1

 .ٚحٌظـخٍ ٚحٌٜٕخع ٚحٌـٕٛى حٌـ١ٖ ٟزخ١ ٚٛغخٍ حٌّٛظف١ٓ طًّ٘ :حٌّظٛٓطش حٌطزمش -2

 .ى٠ٕٗ ٓيحى ػٓ ٠ؼـِ حٚ ٚر١ؼٗ هطفٗ ٠ظُ ِٓ أٚ حٌلَٚد أَٜٓ ِٓ ٠ظىْٛٔٛ :طزمش حٌي١ٔخ حٌ -3

 , وٌٌه حٔظمٍض ػزخىس ح٢هَ ُِٕٙ وً حكظَحَ ٚ حٌؼخِش رخ٢ىحد حٌمي٠ُ حٌؼَحق ر٩ى فٝ حٌّـظّغ طمخ١ٌي ٚ ػخىحص ط١ِّص

 " ػ٘ظخٍ " ِٓ ر٩ى حٌؼَحق حٌمي٠ُ اٌٝ َِٜ ُِٓ حٌٍّه " ١ٍِْٔ حٌؼخٔٝ " فٝ ػٙي حٌيٌٚش حٌلي٠ؼش

 ( حٌل١خس حٌي١ٕ٠ش4)

 .حٌمي٠ّش حٌؼَحق ر٩ى ٓىخْ ك١خس فٟ ػ١ّك طؤػ١َ ٌٍي٠ٓ وخْ

 .ٔفُٛٓٙ فٟ هخٛش أ١ّ٘ش(  حصحٌِحلٍٛ)  حٌّؼزي حكظً

 ؟ حٌؼَحل١١ٓ ػٕي(  حصحٌِحلٍٛ)  حٌّؼزي أ١ّ٘ش:  طفَٔ رُ

 .ٚحٌؼمٛى حٌٔـ٩ص رٗ ٚطٛىع حٌٕخّ ف١ٗ ٠ظؼٍُ -. حٌي١ٕ٠ش حٌ٘ؼخثَ ف١ٗ ٚطمخَ حٌٍّه ف١ٗ ٠ظٛؽ وخْ -

  آٌٙش حٌطز١ؼش ِظخَ٘ ٌـ١ّغ فىخْ حٌميِخء حٌؼَحل١١ٓ ػٕي ح٢ٌٙش طؼيىص:  ٚحٌّؼزٛىحص ح٢ٌٙش طؼيى( أ) 

 ٌٍيٌٚش ػخِش أهَٜ ٚ ِل١ٍش ِؼزٛىحص ٕ٘خن ٚوخٔض 0ح٢ٌٙش طٛك١ي حٌميِخء حٌؼَحل١ْٛ ٠ؼَف ٌُ

 0طخ٠ٍوُٙ َِحكً وً فٟ حٌؼَحل١ْٛ ليٓٗ ٚلي حٌّٔخء ٠ّؼً ٚوخْ(  ح٢ٌٙش أرٟ)  رـ ٌمذ:  آٔٛ ح٦ٌٗ -1

 0(  ٚحٌلَد حٌلذ آٌٙش)  حٌؼَحل١ْٛ حػظزَٖ:  ػ٘ظخٍ ح٦ٌٗ -2

 حٌٕخّ ؿ١ّغ ف١ٗ ٠ظٔخٚٞ ح٤ِٛحص ػخٌُ أْ حٌميِخء حٌؼَحل١ْٛ حػظمي:   ح٤هَٜ حٌل١خس فٟ ح٨ػظمخى( د)

 ِٛطخُ٘ ِغ ٚحٌَ٘حد حٌطؼخَ ٟٚؼٛح ٌٌٌه ٚح٠ٌََ٘ ُِٕٙ حٌو١َ

 وّخ طؤػَص ر٩ى حٌؼَحق حٌمي٠ُ رؤفىخٍ ح١٠ٌَّٜٓ ٚ ِؼظميحطُٙ هخٛش فىَس ح٨ػظمخى فٝ حٌزؼغ ٚ حٌل١خس رؼي حٌّٛص

 ( حٌل١خس حٌفى٠َش5)

 .حٌّّٔخٍ ٗىً ط٘زٗ ػ٩ِش وً ٤ْ رخٌّّٔخ٠ٍش حٌىظخرش رخُٓ ػَفض:  حٌىظخرش( أ)

 .ٚحٌٔـ٩ص حٌٛػخثك ٌظي٠ٚٓ ٚحٓظويِٛ٘خ حٌطَٞ حٌط١ٓ ِٓ أٌٛحف ػٍٝ رٙخ ٠٠غ٢ حٌو٘ذ ِٓ رؤل٩َ طىظذ

 (. حٌطٛفخْ لٜش)  -:ِؼً ٚأٓخ١١َ ٚلٜٜخً  ى١ٕ٠ش ٜٚٔٛٛخً  طخ٠ٍو١ش ٔمٛٗخً :  ح٢ىحد( د) 

 طم٠ّٛخً  ٟٚٚؼٛح ٚحٌىٛحوذ حٌٕـَٛ ٍٛيٚحك١غ  ٚحٌفٍه وخٌلٔخد حٌؼٍَٛ ِٓ حٌؼي٠ي فٟ حٌميِخء حٌؼَحل١ْٛ رَع: حٌؼٍَٛ( ؽ)

 .ٚحٌٕٙيٓش رخٌطذ ٚح٘ظّٛح وخ٩ًِ  ١ّٔٗخً 

 ( حٌل١خس حٌف١ٕش6)

 : حٌؼّخٍس( أ)

 أؿًّ ؿؼٍٙخ ػٍٝ فُّٜ رخرً ٌّي٠ٕش طو٠َزٗ رؼي ١ٕٜٔٛ ِي٠ٕش ظؼ١َّر ٕٓلخ٠ٍذ ح٢ٍٜٗٛ حٌٍّه ح٘ظُ:  ح١٠ٍٛٗ٢ٓ ػَٜ

 رخرً ِٓ حٍٚع ٚ

 رَؽ وٌٌه حٌٔزغ حٌي١ٔخ ػـخثذ اكيٜ ٟٚ٘ حٌّؼٍمش رخرً كيحثك َٜٔ ٔزٛهٌ"  حٌٍّه ١ٗي:  حٌلي٠ؼش حٌزخر١ٍش حٌيٌٚش ػَٜ

 .ح١ٌَٙ٘ رخرً

 : حٌٕلض( د)

 طمخٍد رّخ رخ٤ؿٕلش ِِٚٚىس أٔخْ رَأّ ػٍٛح طٍٜٛ حٌظٟ حٌّـٕلش حٌؼ١َحْ:  ِؼً حٌؼخ١ٌش ٚحٌّٙخٍس رخٌيلش حٌٕلض ١ِّط 

 .حٌٍّٛٔش حٌمخٗخٟٔ رز١٩خص حٌّّّٜش ٚحٌؼ١َحْ وخ٤ٓٛى حٌل١ٛحٔخص ٍٛٛ ـ حٌٙٛي أرٛ ٗىً

 : ٚحٌٕمٖ حٌَُٓ( ؽ)

 .ح١ٌٜي ٍٚك٩ص حٔظٜخٍحطُٙ ٚلخثغ ػ١ٍٙخ ٚٔم٘ٛح ح٩ٌّٔص ٚط١١٘ي حٌّؼخري ؿيٍحْ ػٍٝ ٚحٌظ٠َٜٛ ٚحٌٕمٖ رخٌَُٓ ح٘ظّٛح

أهٌص ر٩ى حٌؼَحق حٌمي٠ُ ػٓ َِٜ حٌََٙ حٌّيٍؽ فٝ رٕخء ِؼخري٘خ وّخ أهٌص َِٜ ػٓ ر٩ى حٌؼَحق حٌمي٠ُ فٓ ٍُٓ 

 حٌل١ٛحٔخص حٌّـٕلش ٚ حٓظويحَ ح٤هظخَ ِؼً حٌوظُ حٌٍّىٝ ٌٍفَػْٛ ) كٍٛ ِلذ ( ح٤َٓس حٌظخٓؼش ػَ٘س

 

 عشتار اآللة
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 -:حٌّٕخٓزش رخٌىٍّخص ح٢ط١ش حٌؼزخٍحص أوًّ:  ح٤ٚي حٌٔئحي

 .ِخىس..............  كٍّٛحرٝ لٛح١ٔٓ ِٛحى رٍغض -2

 .................[  حٌىٍيح١ٔش]  حٌلي٠ؼش حٌزخر١ٍش حٌيٌٚش ٍِٛن أُ٘ ِٓ -3

 .................. حُٓ حٌمي٠ُ حٌؼَحق ر٩ى فٝ حٌّؼزي ػٍٝ ٠طٍك -4

 ............... رخُٓ حٌؼَحق فٝ حٌىظخرش ػَفض -5

 ................ حٌؼَحق فٝ حٌّؼزٛىحص وز١َ وخْ -6

 ................... حٌؼَحق فٝ حٌي١ٕ٠ش ح٤ٓخ١١َ ِٓ -7

 .ٚحٌلَد حٌلذ ٍرش ٚ٘ٝ  ............   حٌمي٠ُ حٌؼَحق ىٌٚش فٝ حٌّؼزٛىحص أُ٘ ِٓ -8

 .حٌّظ٢ٓٛ حٌزلَ كظٝ ىٌٚظٗ حِظيص حٌٌٜ ........... حٌٍّه ٍِٛوٙخ أَٗٙ ِٓ ح٤ٌٚٝ حٌزخر١ٍش حٌيٌٚش -10

 .َِٜٚ حٌ٘خَ اٌٝ حِظيص اِزَح٠ٍٛ١ش طى٠ٛٓ  ............ حٌٍّه ػٙي فٝ ح١٠ٍٛٗ٤ٓ طّىٓ -11

 .َ.ق 539  ػخَ حٌؼَحق غِح حٌٌٜ............  ٠ي ػٍٝ حٌىٍيح١ٔش رخرً ىٌٚش ٓمطض -12

 .ح١٠ٍٛٗ٤ٓ ػخّٛش  ١ٕٜٔٛ  ِي٠ٕش رظؼ١َّ  ............ ح٤ٍٜٗٛ حٌٍّه ح٘ظُ -13

 .حٌٔزغ حٌي١ٔخ ػـخثذ اكيٜ طؼظزَ حٌظٝ.............. َٜٔ ٔزٛهي ألخَ -14

 -حٌظ٠ٜٛذ :( ِغ هطؤ( أٚ ػ٩ِش )ٛقحٌٔئحي حٌؼخٟٔ : ٟغ ػ٩ِش )

 ]                 [. ح٠ٌَِٛٔش حٌل٠خٍس حٌمي٠ُ حٌؼَحق ر٩ى فٝ حٌل٠خٍحص أليَ -1

 [      . ]     حٌميَ ٌِٕ حٌّٛكيس حٌيٌٚش ٔظخَ حٌؼَحق ػَفض -2

 [               . ]حٌمي٠ُ حٌؼَحق ر٩ى طٛك١ي ح٤ٌٚٝ حٌزخر١ٍش حٌيٌٚش كيٚى ا١ٌٗ ِخٍٚٛض ألٜٝ -3

 [     . ]    َِٜ اٌٝ ح٠ٍٛٗ٤ش ح٦ِزَح٠ٍٛ١ش كيٚى حِظيص -4

 [      . ]     ٚىحثّش اؿزخ٠ٍش آٍٗٛ فٝ حٌويِش وخٔض -5

 [.       . ]    حٌؼَحق فٝ حٌؼ١ٍخ حٌطزمش حٌـ١ٖ ٟزخ١ ٠ّؼً -6

 [      . ]     رخٌَُٓ حٌمي٠ُ حٌؼَحق ر٩ى ٓىخْ ح٘ظُ -7

 [        . ]    رخ٨ٓظمَحٍ طّظؼٛح ِٔظمٍش ى٩٠ٚص رّؼخرش وخٔٛح ح٠ٌَِْٛٔٛ -8

 [     . ]     حٌىٍيح١ٔش حٌيٌٚش ٍِٛن أَٗٙ ٠ؼظزَ َٜٔ ٔزٛهٌ -9

 -: طفَٔ رُ:  حٌؼخٌغ حٌٔئحي

 ؟ أوخى ٍِّىش ح١ٙٔخٍ -1

 ؟ حٌَحفي٠ٓ رظخ٠ٍن طلٛي ٔمطش َٓؿْٛ حٌٍّه ػٙي ٠ؼظزَ -2

 ؟ ح٠ٍٛٗ٢ش ح٦ِزَح٠ٍٛ١ش ح١ٙٔخٍ -3

 ؟ كٍّٛحرٝ ػٙي فٝ ح٤ٌٚٝ حٌزخر١ٍش رخٌيٌٚش ح٤ِٓ حٓظمَحٍ -4

 ؟ حٌمي٠ُ حٌؼَحق ر٩ى فٝ حٌّؼخري أ١ّ٘ش -5

 ؟ حٌمي٠ّش حٌؼَحق فٝ حٌؼّخٍس فْٕٛ طٕٛع -6

 ؟  حٌؼٍٜٛ أليَ ٌِٕ حٌٍِحػش حٌؼَحق ػَف  -7

 -:أٛلخرٙخ اٌٝ ح٢ط١ش ح٤ػّخي حٔٔذ:  حٌَحرغ حٌٔئحي

 [.           .      ] ١ٕٜٔٛ  ِي٠ٕش طؼ١َّ -1

 [.               .  ] أوخى ِي٠ٕش طؤ١ْٓ -2

 [.                 .  ] حٌّؼٍمش رخرً كيحثك ١ٗي -3

 [.             . ] ١٠ٍٛٗ٣ٌٓ ػخّٛش ١ٕٜٔٛ ِي٠ٕش ؿؼً -4

 [.             .  ] فخٍّ ر٩ى ِٓ ؿِءحً  حٌؼَحق ٚؿؼً حٌؼخ١ٔش حٌزخر١ٍش حٌيٌٚش أٓمطض -5

 [.                ]  ٚٚٓؼٙخ رخرً ِي٠ٕش حػّخٍ أػخى -6

 [.              .  ] رخرً ٚحكظً ٢ٍٗٛ ل٠ٛخً  ؿ١٘خً  وْٛ -7
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 حضارة فيًكيا                                                            

 

 رّٛلؼٙخ ط١ِّص ػظ١ّش ك٠خٍحص حٌ٘خَ ر٩ى فٟ لخِض ك١غ حٌل٠خٍحص ٔمً فٟ ح٢١ٌٓٛ ىٍٚ(  حٌ٘خَ ر٩ى)  ٠ٍٛٓخ ٌؼزض

ح ٌٚؼزض ح١ٌّٔل١ش ٚ ح١ٌٙٛى٠ش ٌٍي٠خٔش ًِٙيح وخٔضوّخ . حٌـغَحفٟ ًٍ ح ىٚ ًُ  ح٩ٓ٨َ َٔ٘ فٟ رخٍ

 .ح٢ْ ٌٚزٕخْ فٍٔط١ٓ ٚٓخكً ٠ٌٍٛٔخ حٌٔخكٍٟ ح٢٠ٌَ٘ ػٍٝ حٓظمَٚح ِٓ أٚي حٌف١ٕ١م١ْٛ ٠ُؼيٚ

 ؟(  ف١ٕىْ)  رـ حٌف١ٕ١م١ْٛ ط١ّٔٗ طفَٔ رُ

 ِٓ حٓظوَؿٛ٘خ حٌظٟ حٌٜزغش اٌٟ ٔٔزش(   ح٤كَّ حٌ٘ؼذ)  أٞ(  ف١ٕىْ)  ح٤وزَ ح٦ٓىٕيٍ ػ١ٍُٙ أ١ٍك

 0ف١ٕ١م١خ ٌفع ؿخء(  ف١ٕىْ)  ِٚٓ حٌّٕٔٛؿخص ٕٛخػش فٟ ٚحٓظويِض ؛"  حٌزل٠َش حٌل١ٛحٔخص" 

 أل١ّض ػٍٟ ٌٔخْ ِّظي فٟ حٌّخء ؛ ٚطل٢١ رٙخ ؿٍِ ٛغ١َس ٚوخٔض ُػ١ّش حٌّيْ حٌف١ٕ١م١ش ١ٛيح ِي٠ٕش

 ٍٛ ِّخ أؤزٙخ ِٕخػش ٟي حٌغِحس ٚحٌّؼظي٠ٓٓحكظٍض حٌِػخِش رؼي ١ٛيح ٚوخْ ٠ل٢١ رٙخ  ٍٛٛ ِي٠ٕش

 ُػؼَ رٙخ ػٍٟ أليَ أرـي٠ش فٟ ح١ٌٛٓ حٌؼَرٟ حٌمي٠ُٚ أليَ حٌّيْ حٌف١ٕ١م١ش ٚأٚػمٙخ ٍٛش رَّٜ ؿز١ً ِي٠ٕش

 خء فَحػٕٗ ١٠َِّٜٓٚوؼ١َ ِٓ حٌظّخػ١ً ح٠ٌَٜٕش حٌمي٠ّش ٚ حكـخٍ ػ١ٍٙخ حٓ

ك١غ وخٔض ١ِٕخء ٠ّظٍت رخٌز٠خثغ حٌظٝ  طـخ٠ًًٍّخ ٚطميِض ٚحٌؼَّحْ حٌفٓ فٟ ػظ١ّش َٗٙس ٔخٌض ضأٚغخ٠ٍ ِي٠ش

 طٜيٍ اٌٝ وً حٌـٙخص

أٓٔٙخ حٌف١ٕ١م١ْٛ رخٌمَد ِٓ ) طْٛٔ حٌلخ١ٌش ( ؛ طميِض كظٝ أٛزلض طٕخفْ حٌّيْ حٌف١ٕ١م١ش  ِي٠ٕش ل١َخؿش

 ح٤هَٜ فٟ حٌظـخٍس ٚحٌٕ٘خ١ حٌزلَٞ 

وخْ ٌٛؿٛى حٌف١ٕم١١ٓ ػٍٝ ٓخكً ِليى طل٢١ رٗ حٌـزخي ِٓ حٌَ٘ق أػَ ٚحٟق فٝ طٛؿُٙٙ ٔلٛ حٌزلَ ١ٍزخً ٌٍَُق ٚ لي  

 ٓخػيطُٙ ػٍٝ ًٌه ِـّٛػش ِٓ حٌّمِٛخص طظّؼً ف١ّخ ٠ٍٟ :

 طٛحفَ ح٤ه٘خد حٌٜخٌلش ٌزٕخء حٌٔفٓ  -1

 حٌّٛحٔت وؼَس حٌظؼخ٠ٍؾ حٌٔخك١ٍش ح١ٌّٙجش ٌٕ٘ؤس -2

 ِٛلغ حٌز٩ى حٌّظ٢ٓٛ ر١ٓ حٌَ٘ق ٚ حٌغَد -3

 ِٔظمٍش حٌَ٘ل١ش حٌف١ٕ١م١ش حٌّيْ ٤ْ ٚحكيس ١ٓخ١ٓش ٚكيس ط٘ى١ً حٌَ٘ل١ْٛ حٌف١ٕم١ْٛ ٠ٔظط١غ ٌُ : ح١ٌٔـخ١ٓش حٌل١خس -(: أ٨ًٚ ) 

 وخٔٛح أُٔٙ ا٨ ح٨لظٜخى٠ش رخٌ٘جْٛ ح٘ظّخُِٙ أْ ٍٚغُ .حٌّزخَٗس حٌٌحط١ش رّٜخٌلٙخ طٙظُ ِٕٙخ وً حٌزؼٞ رؼ٠ٙخ ػٓ

 .ح١ٌٔخٟٓ ٚح٨ٓظمَحٍ ح٤ِخْ ٠ف٠ٍْٛ

 .رٙخ هخٛش كىِٛش ِي٠ٕش ٌىً فىخْ ى٠ّمَح١ٟ ٗزٗ حٌف١ٕ١م١١ٓ ػٕي حٌلىُ ٔظخَ وخْ ٕ٘خ ِٓ

 حٌلىُ ػٕخَٛ

 :ِٓ وً حٌلىُ اىحٍس فٟ ٠ٔخػيٖ اً ِم١يس ٍٓطظٗ ٚوخٔض رخٌٍٛحػش ٠لىّٙخ -: ٍِه أٚ كخوُ  -1

 .ح٤غ١ٕخء ١زمش ِٓ ُٚ٘: - حٌٕٛحد ِـٍْ.                       حٌَّ٘ػ١ٓ ِٓ ١٘جش ُٚ٘: - ١ٗٛم ِـٍْ

 .حٌلىُ ىفش اىحٍس فٟ ىٍٚ ٌُٙ وخْ ح٠ٌٌٓ حٌي٠ٓ ٍؿخي ُ٘  -: حٌىٕٙش -2

 كظٝ ػ١ٍٗ ٚحٓظَّص ٔ٘ؤطٙخ ٌِٕ حٌٕظخَ ٌ٘ح ١زمض ٚحٌظٝ ل١َخؿش:  ِٕٙخ حٌـٍّٜٙٛ حٌٕظخَ حٌف١ٕم١ش حٌّيْ رؼٞ ػَفض

 حٌَِٚخْ ٠ي ػٍٝ ٓمطض

حكظ٩ي ف١ٕم١خ , غ١َ أْ أٓٛحٍ٘خ ح١ٌّٕؼش ِٕؼظش ) ٔزٛهٌ َٜٔ حٌؼخٔٝ ( ٚ فٝ حٌمَْ حٌٔخىّ لزً ح٩١ٌّى كخٚي حٌٍّه حٌزخرٍٟ 

ق.َ ٚ رؼي ػ٩ػش لَْٚ ه٠ؼض حٌّيْ حٌف١ٕم١ش ١ٌٔطَس حٌَِٚخْ , ػُ  332ِٓ ًٌه , ػُ لخَ ح٦ٓىٕيٍ ح٤وزَ ربكظ٩ٌٙخ ػخَ 

 634َخ حٌـ١ٕٛ ح١ِ٩ٓ٦ش ٚ فظلظٙخ ىْٚ ِمخِٚش طٌوَ ػخَ ىهٍظٙ
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لخَ ح٠ٌَّْٜٛ حٌميِخء رخٌؼي٠ي ِٓ حٌل٩ّص حٌؼٔى٠َش اٌٝ  هتواصو اهسياسي و اهعسمرى بين ىصر و فيًكيا :ح

٠ٍٛٓخ ٚ ٌزٕخْ ١ٌٍٔطَس ػ١ٍٙخ ٚ ؿؼٍٙخ ٚكيس ٚحكيس طّؼً ه٢ حٌيفخع ح٤ٚي ػٓ حٌليٚى ح٠ٌَّٜش , ٚ أٔ٘ؤٚح حٌؼي٠ي ِٓ 

أػيحثٗ ,  حٌم٩ع ٚ حٌلْٜٛ حٌلَر١ش رٙخ , وّخ حٗظَن حٌف١ٕم١ْٛ ِغ حٌٍّه طلظّْ حٌؼخٌغ فٝ ِؼَوش ِـيٚ ٌٍم٠خء ػٍٝ

 ٚ٘ىٌح وخٔض َِٜ ػزَ حٌظخ٠ٍن كخ١ِش ٌٍيٚي حٌؼَر١ش فٝ ِٛحؿٙش حٌّؼظي٠ٓ 

أِخ فٝ ػٙي حٌٍّه اهٕخطْٛ : ٍوِ وً ح٘ظّخِٗ ػٍٝ َٔ٘ حٌيػٛس حٌي١ٕ٠ش ٚ طَن حٌ٘جْٛ ح٠ٌٍٛٔش كظٝ ًٚٛ ٔفًٛ َِٜ 

٠َش لي أهٌ ػٍٝ ػخطمش طؼ٠ِِ حٌٕفًٛ ٕ٘خن اٌٝ ح١٠ٌخع طم٠َزخً ا٨ أْ حٌٍّه ١ٍِْٔ حٌؼخٔٝ فٝ ح٤َٓس حٌظخٓؼش ػَ٘ حٌّٜ

 حٌَّٜٜ فٝ ٠ٍٛٓخ ٚ رؼي حٌّؼخ٘يس حٌظٝ ػمي٘خ حٌٍّه ١ٍِْٔ حٌؼخٔٝ ِغ حٌل١ؼ١١ٓ ظٍض حٌظـخ٠ٍش ر١ٓ َِٜ ٚ ف١ٕم١خ

 -حٌل١خس ح٨لظٜخى٠ش : -)ػخ١ٔخً (:

  .ٍُحػظٙخ ٠ّىٓ حٌظٟ حٌّٔخكخصوً  ٚحٓظغٍٛح ٌُٙ حٌّظخكش ح٤ٍٝ رٍِحػش حٌف١ٕ١م١ْٛ ح٘ظُ:  حٌل١ٛحْ ٚطَر١ش : حٌٍِحػش1

ٚ  فٟ حٌٔٙٛي حٌلزٛد ح٘ظّٛح رٍِحػش وّخٚ حٓظطخػٛح طل٠ًٛ ٓفٛف ؿزخي ٌزٕخْ اٌٝ ِٜخ١ذ ٛخٌلش ٌٍٍِحػش 

  رخ١ٌٜي وّخ حٗظغٍٛح ٚحٌّخػِ ٚح٤غٕخَ ح٤رمخٍ ٍرٛحٚ .اف٠َم١خ ّٗخي اٌٝ ٗـَ حٌَِخْ ٚأىهٍٛح ح٤ٗـخٍ وخٌٕو١ً ٚ حٌؼٕذ 

 طفٛق حٌف١ٕم١ْٛ فٟ وؼ١َ ِٓ حٌٜٕخػخص أّ٘ٙخ : :  : حٌٜٕخػش 2

   0حٌىظخْ ( ,حٌمطٓ  ,حٌل٠ََ  ,ٕٛؼٛح ح٤ٔٔـش ِٓ ) حٌٜٛف  : ٚح١ٌٕٔؾ حٌغِي ٕٛخػش )أ(

 حٌزلَ. فٟ طؼ١ٖ حٌظٟ حٌمٛحلغ رؼٞ ِٓ أؿٔخَ كَّحء ِخىس ِٓ حٌِّهَفش: حٌؼ١خد ٕٛخػش )د(

 ف١ٙخ. طفٛلٛح َٚٓػخْ ِخ َِٜ ِٓ ػَفٛ٘خ حٌظٟ حٌِؿخؿ١ش: حٌٜٕخػخص )ؽ(

 حٌٌٚق. ٚح٨ٔٔـخَ ٚكٔٓ رخٌيلش ط١ِّص حٌفوخٍ: ٕٛخػش )ء(

 .ح٤ٍٓلش ٕٛخػش فٟ ٚحٌف٠ش ٚحٌٌ٘ذ ٚحٌزَِٚٔ ٚحٌلي٠ي حٌٕلخّ حٓظويِٛح حٌّؼي١ٔش: حٌٜٕخػخص )ٚ(

 ح١ٌّٓٛم١ش ح٨٢ص  ٚ  ح٠ٌِٕش أىٚحص ٕٛخػش ٘ـ(

   : حٌظـخٍس )ػخٌؼخً(

 رل٠َش فٝ حٌؼخ٠ٌُؼي حٌف١ٕم١ْٛ أٚي أِش 

ٔٙٞ حٌف١ٕم١ْٛ رخٌظـخٍس ٠ٙٔش وز١َس كظٝ ١ٓطَٚح ػٍٝ طـخٍس حٌؼخٌُ حٌزل٠َش آٌٔحن فىخٔض حٌظـخٍس حٌٍّٛى ح٤ٓخٓٝ 

ػٕيُ٘ ٚ طؤػَ ٓىخْ حٌّيْ حٌف١ٕم١ش رطز١ؼش ِٛلؼُٙ فؤفخىٚح وؼ١َحً فٝ حٌٕمً حٌظـخٍٜ ر١ٓ حٌيٚي حٌىزَٜ حٌمي٠ّش ِؼً : َِٜ 

 ٚ ر٩ى ح١ٌٛٔخْٚ ر٩ى حٌؼَحق حٌمي٠ُ 

: طوٜٚ ٓىخٔٙخ فٝ حٌٕمً حٌزَٜ فؤكظىَٚح حٌمٛحفً حٌظـخ٠ٍش حٌظٝ ؿٍزض حٌّٕظـخص ح٠ٛ١ٓ٢ش ٚ ح٦ف٠َم١ش حٌّيْ حٌيحه١ٍش 

 اٌٝ حٌزلَ حٌّظ٢ٓٛ 

ٗ : أطوٌ ٓىخٔٙخ حٌٕمً حٌزلَٜ ِـخ٨ً ٌٕ٘خ١ُٙ حٌظـخٍٜ ِؼً : ل١َخؿش ٚحٌظٝ ٨ طِحي أ٩١ٌٙخ حٌمي٠ّش لخثّحٌّيْ حٌٔخك١ٍش 

 ٚوخْ ٠ٛؿي رٙخ َِٓٝ كَرٟ ٚ َِٟٓ ىحهٍٝ آهَ 

حٌف١ٕم١ْٛ رظٜي٠َ : حٌّٛحى حٌوخَ ِؼً : ح٨ه٘خد ) ِٓ ؿزً ٌزٕخْ ( ـ حٌّؼخىْ ) ِٓ ألٜٝ غَد حٌز٩ى ( ـ  ٌُ ٠مظَٜٚ

ِٓ حٌّٕٔٛؿخص حٌيل١مش ٚ ٚ ٌىُٕٙ طخؿَٚح ح٠٠خ ف١ّخ وخٔٛح ٠ٜٕؼْٛ أٛزخغُٙ ح٦ٍؿٛح١ٔش حٌٍّ٘ٙٛس ) ِٓ حٌزلَ ( 

       ِٓ ِٛحى هخَ أهَٜ ٚحٔٝ ٚحٌّٜٕٛػخص حٌّؼي١ٔشح٨

 طريق شبة جزيرة سيناء  -1
 طريق ساحل البحر المتوسط -2
 طريق ساحل البحر األحمر -3

 
أأكظً حٌف١ٕم١ْٛ ٍأّ حٌّؼٍغ حٌل٠خٍٜ حٌٌٜ ٠ظىْٛ ٍٟؼش ح٠٤ّٓ ِٓ ر٩ى حٌؼَحق حٌمي٠ُ ٚ                                   

 ٗزش حٌـ٠َِس حٌؼَر١ش ِٚٓ ٌ٘ح حٌّؼٍغ هَؿض ك٠خٍس أٔخ١ٔش أٗؼض رٍٕٛ٘خ ٍٟؼش ح٠٤َٔ ِٓ ر٩ى ح١ًٌٕ ٚ لخػيطش 
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وخٔض َِٜ ك٠َٜش ػٍٝ فظق أٓٛحق ٌز١غ ِٕظـخطٙخ ٚ حٓظ١َحى ه٘ذ  يا :اهتواصو اإلقتصادى بين ىصر و فيًك

ح٤ٍُ ِٓ ف١ٕم١خ حٌٌٜ حٓظويَ فٟ ِمخرَ حٌٍّٛن ٚ ٕٛخػش حٌٔفٓ , ٚ ١٘٠َ ) كـَ رخٌَِٛ ( اٌٝ حْ حٌٍّه ٕٓفَٚ 

ف١ٕم١خ وّخ ِئْٓ ح٤َٓس حٌَحرؼش لي أًٍٓ أٓط٨ٛ رل٠َخً ِىٛٔخً ِٓ أٍرؼ١ٓ ٓف١ٕش ٦ك٠خٍ وظً ِٓ ه٘ذ ح٤ٍُ ِٓ 

ُحىص حٌؼ٩لخص حٌظـخ٠ٍش ر١ٓ َِٜ ٚ ف١ٕم١خ , هخٛش فٟ ػٙي حٌيٌٚش حٌلي٠ؼش , وّخ حٓظؼخْ )ٔوخٚ( رزلخٍس ف١ٕم١١ٓ 

 ٌٍيٍٚحْ كٛي اف٠َم١خ ٨وظ٘خف أٓٛحق ؿي٠يس , ٚحٓظَّص حٌَكٍش ػ٩ع ٕٓٛحص

 رُ طفَٔ: ط١ِّص حٌي٠خٔش حٌف١ٕ١م١ش رؼيس هٜخثٚ ؟  شحٌل١خس حٌي١ٕ٠ -ٌؼخً (:)ػخ

 حٌطز١ؼ١ش. حٌظٛحَ٘ ػزخىس ٚحٌّٕخء. حٌوٜذ لٜٛ طمي٠ْ

 .ٛفش ر٠َ٘ش ًحص ِؼزٛىحص ١٘جش فٟ ٚح١ٗ٤خء حٌظٛحَ٘ طٍه ط٠َٜٛ

 -ِٓ أَٗٙ ح٢ٌٙش حٌف١ٕ١م١ش:

  أٍٛق ح٤ٍٝحٌٌٞ  ٍد حٌوٜذ ٚحٌّٕخء ) رؼً (

 0حٌي١ٕ٠ش حٌزَ٘ ٗجْٛ فٟ ح٤ه١َسٚ ح٤ٌٚٝ حٌىٍّش ٛخكذ ٚ٘ٛ حٌف١ٕ١م١ش حٌّؼزٛىحص ٍأّ ػٍٝ )ا٠ً (

  0ؿ١ّغ أػّخٌٗفٟ  ط٘خٍوٗٚوخٔض  ) رؼً (ح٦ٌٗ  ُٚٚؿش ) حٌوٜذ ٚحٌّٕخء (اٌٙش  ) ػ٘ظخٍ (

 0) حٌمٛس حٌّظـيىس فٟ حٌّْ٘ رؼي ٠ِّ٘ش حٌ٘ظخء ( ٠ّؼً  ) أى١ْٔٚ ( أًْٚ

 .حٌزٕخءٍٚٚػش فٟ  حٌفٓٚأٛزلض غخ٠ش فٟ  ططٍٛ رٕخإ٘خٌىٓ رٍَّٚ حٌِِٓ  حٌّؼزي ر١ٔطخً وخْ  حٌزيح٠ش: فٟ  حٌف١ٕ١م١١ٓ ػٕي حٌّؼخري

ٍٛٛ حٌف١ٕم١ْٛ حٌىفخف ر١ٓ حٌو١َ ٚ حٌَ٘ فٝ لٜش ح٦ٌٗ ) رؼً ( , اٌٗ حٌو١َ ػيٚ  اهتواصو اهديًي بين ىصر و فيًكيا :

 اٌٗ حٌّٛص ٚ٘ٝ ط٘زٗ لٜش ) ا٠ِ٠ْ ٚ ا٠ٍُْٚ ٚ ٓض ح٠ٌَّٜش (

 حٌف١ٕ١مٟ اٌٝ :حٔمّٔض ١زمخص حٌّـظّغ :  حٌل١خس ح٨ؿظّخػ١ش -)ٍحرؼخً (:

  ١ٓ0طَٚح ػٍٟ حٌلىُح٠ٌٌٓ  حٌظـخٍ ح٤غ١ٕخءطًّ٘   حٌؼ١ٍخ حٌطزمش

  0طًّ٘ أٛلخد حٌّٙٓ ٚحٌٜٕخػخص  حٌٛٓطٟ حٌطزمش

 0طًّ٘ حٌويَ ٚحٌؼز١ي  حٌي١ٔخ حٌطزمش

حٌيفٓ  طؤػَ حٌف١ٕم١ْٛ رؤفىخٍ ح١٠ٌَّٜٓ ٚ ِؼظميحطُٙ ٚ ظَٙ ًٌه فٝ ػخىحص اهتواصو اإلحتىاعى بين ىصر و فيًكيا :

ػٕي حٌف١ٕم١١ٓ ِٓ ٟٚغ حٌطؼخَ ٚ حٌَ٘حد ِغ حٌّظٛفٝ وي١ًٌ ػٍٝ ٚؿٛى فىَس ح٨ػظمخى فٝ حٌزؼغ ٚ حٌل١خس رؼي حٌّٛص ٚ 

 ٘ٝ حٌفىَس حٌظٝ أهٌٚ٘خ ػٓ ح١٠ٌَّٜٓ حٌميِخء

 حٌل١خس حٌؼمخف١ش -)هخِٔخً (:

كَفخً ( ِمظزٔش ِٓ  22حهظَع حٌف١ٕ١م١ْٛ أٚي  أرـي٠ش  ػَفٙخ حٌؼخٌُ فٟ حٌمَْ حٌَحرغ ػَ٘ لزً ح٩١ٌّى ٚطىٛٔض ِٓ ) 

 حٌىظخرش ح٠ٌَّٜش حٌمي٠ّش رٙيف طٔـ١ً ػ١ٍّخص حٌز١غ ٚحٌَ٘حء 

ٍٚرخ فوَؿض ح٤رـي٠ش أهٌ ح٦غ٠َك ح٤رـي٠ش ػٓ حٌف١ٕ١م١١ٓ رؼي أْ ػيٌٛح ف١ٙخ ؛ ػُ أٍٚػٛ٘خ ٌٍَِٚخْ ح٠ٌٌٓ َٔ٘ٚ٘خ فٟ أٚ

 0ح٤ٍٚٚر١ش حٌلي٠ؼش ِّخ ٓخػي ػٍٝ َٔ٘ حٌؼمخفش ٚحٌل٠خٍس فٝ حٌؼخٌُ 

 الكتابة اهلريوغليفية : أقدم كتابة استخدمت فيها الصور
 كية : أول كتابة استخدم االنسان فيها احلروفيالكتابة الفيه

وخٔض ؿز١ً رّؼخرش ِٕطمش ٠َِٜش ٠ٔىٓ رٙخ ؿخ١ٌش َِٜ ِٓ حٌظـخٍ طّىٕض ِٓ  : اهتواصو اهثكافي بين ىصر و فيًكيا

 َٔ٘ حٌؼمخفش ح٠ٌَّٜش ٕ٘خن , ٚ وخْ حٌلىخَ ٠ىظزْٛ أّٓخثُٙ رخ١ٌَٙٚغ١ٍف١ش ح٠ٌَّٜش ٚ حطوٌٚح ٗؼخٍحً ًح ١خرغ ٦ِخٍطُٙ

 حٌف١ٕش حٌل١خس -(: )ٓخىٓخً 

 ٠ُٕض ٟوُ لَٜ رمخ٠خ ػٍٟ أٚغخ٠ٍض فٟ ػؼَٚ حٌمٍٜٛ ٚلي  ٚحٌلْٜٛ حٌم٩ع الخِش فٟ حٌف١ٕ١م١ْٛ رَع:  حٌؼّخٍس -1

 كـخٍِيٜ طّىٓ حٌّٕٙي١ٓٓ ِٓ فُٕٙ ٚ ليٍطُٙ ػٍٝ حٓظويحَ وظً ٟوّٗ ِٓ ح٨ ػٍٟرمخ٠خ حٌّؼخري  ٚطيي رخٌف٠ش أػّيطٗ

 ٚ وخْ ٌ٘ح ٚحٟلخً ف١ّخ ػؼَ ػ١ٍش ِٓ طٛحر١ض ٍحثؼش حٌٕمٕٛ وّخ  ٚحٌٕلض حٌٕمٖ فٓ فٟ حٌف١ٕ١م١ْٛ طفٛق:  حٌفْٕٛ -2

 0( حٌؼ١ّٕش ح٤كـخٍ ــ حٌف٠ش ــ حٌٌ٘ذ)  ِٓ(  ح٤ٓخٍٚ ؛ حٌوٛحطُ ؛ حٌؼمٛى)  حٌلٍٝ ٕٛخػش حطمٕٛح
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 -:حٌّٕخٓزش رخٌىٍّخص ح٢ط١ش حٌؼزخٍحص أوًّ:  ح٤ٚي حٌٔئحي

 . ................ حٌمي٠ّش ح٠ٌٍٛٔش ك٠خٍحص ِٓ -1

 .............   ػُ  ........   ِي٠ٕش حٌف١ٕ١م١ش حٌّيْ فٝ حٌِػخِش َِوِ -2

 .َِٜ ِغ ٚػ١مش ػ٩لش  ...........   حٌف١ٕ١م١ش حٌّي٠ٕش ألخِض -3

 .حٌلخ١ٌش............. ِي٠ٕش لَد ل١َخؿش طمغ -4

 ............ ل١َخؿش ٚفٝ  ..............حٌف١ٕف١١ٓ ػٕي  حٌلىُ ٔظخَ وخْ -5

 . رؼً  ح٤ٌش ُٚؿش ٚ٘ٝ ٚحٌّٕخء حٌوٜذ ٍرش  ..............  ف١ٕ١م١خ ِؼزٛىحص ِٓ -6

 . ...............  ف١ٕ١م١خ فٝ حٌؼ١ٍخ حٌطزمش طًّ٘ -7

 .   ٌٍّْ٘ حٌّظـيىس حٌمٛس ٠ّؼً ٚ٘ٛ  ........... ح٦ٌٗ حٌف١ٕ١م١ْٛ ػٕي ح٢ٌٙش أُ٘ ِٓ -8

 .كَفخً  ................ ِٓ طىْٛ أرـي٠ش حٌف١ٕ١م١ْٛ حهظَع -9

 .  ................ لٜش فٝ ٚحٌَ٘ حٌو١َ ر١ٓ حٌىفخف حٌف١ٕ١م١ْٛ ٍٛٛ -10

  -: حٌظ٠ٜٛذ ِغ( هطؤ) ػ٩ِش أٚ( ٛق) ػ٩ِش ٟغ:  حٌؼخٟٔ حٌٔئحي

 [     . ]     حٌَّ٘ح ٍأّ ف١ٕ١م١خ ِٛحٔت أَٗٙ ِٓ -1

 [    . ]     حٌظـخٍس فٝ حٌف١ٕ١م١ش حٌّيْ ل١َخؿش ٔخفٔض -2

 [        . ]     حٌّظ٢ٓٛ حٌزلَ َٗق ػٍٝ حٌف١ٕ١مٝ حٌٛؿٛى حلظَٜ -3

 [      . ]     ِخ كي اٌٝ ى٠ّمَح١١خً  ف١ٕ١م١خ فٝ حٌلىُ ٔظخَ وخْ -4

 [  .    . ]    ح٨لظٜخى٠ش ح٤ٍِٛ ِٓ أوؼَ ح١ٌٔخ١ٓش رخ٤ٍِٛ حٌف١ٕ١م١١ٓ ح٘ظّخَ وخْ -5

 [      . ]    حٌّٛكيس حٌيٌٚش ف١ٕ١م١خ طؼَف ٌُ -6

 . [           . ]    حٌِؿخؽ ٕٛخػش ػَفض ىٌٚش أٚي ف١ٕ١م١خ -7

 [      . ]    ٤ٍٚرخ ِٕٚٙخ ح٦غ٠َك ر٩ى اٌٝ حٌف١ٕ١م١ش ح٤رـي٠ش حٔظمٍض -8

  [     . ]   حٌـز١ٍش حٌطز١ؼش رٔزذ رخٌٍِحػش حٌف١ٕ١م١ْٛ ٠ٙظُ ٌُ -9

  [        . ]    ١ٛيح رؼي حٌف١ٕ١م١ش حٌّيْ ُػخِش ؿز١ً طٌٛض -10

  [                  . ]ح١ٌَٙٚغ١ٍف١ش حٌىظخرش حٌف١ٕ١م١ْٛ حٓظويَ -11

 -: طفَٔ رُ:   حٌؼخٌغ حٌٔئحي

 ؟ ف١ٕ١م١خ فٝ حٌٔفٓ ٕٛخػش طميَ -1

 ؟ ِٛكيس ف١ٕ١م١ش ىٌٚش ل١خَ ػيَ -2

 ؟ حٌيحهً ِٓ ري٨ً  حٌزلَ ٔلٛ حٌف١ٕ١م١١ٓ حطـخٖ -3

 ؟ حٌٜزخغش فٓ فٝ حٌف١ٕ١م١١ٓ طميَ -4

 -: ح٢ط١ش رخٌّفخ١ُ٘ حٌّمٜٛى ِخ:  حٌَحرغ حٌٔئحي

  ف١ٕ١م١خ -1

  ح٤ٍؿٛح١ٔش حٌٜزغش ـ2

 -: حٌظخ٠ٍو١ش رخ٤ىٌش أػزض:  حٌوخِْ حٌٔئحي

 ؟  حٌزلَ ٔلٛ حٌف١ٕ١م١١ٓ حطـخٖ فٝ حٌطز١ؼ١ش حٌظَٚف ٓخّ٘ض -1

 ؟ ح٨لظٜخى٠ش رخٌٕٛحكٝ حٌف١ٕ١م١ْٛ ح٘ظُ -2

 ؟ حٌٜٕخػخص ِٓ وؼ١َ فٝ حٌف١ٕ١م١ْٛ طفٛق -3

 ؟ ٌٍف١ٕ١م١١ٓ حٌَث١ٔٝ حٌٍّٛى حٌظـخٍس -4

 ؟ حٌظٛحَ٘ رؼٞ فٝ حٌف١ٕ١م١ش ِغ ح٠ٌَّٜش حٌي٠خٔش طظ٘خرٗ -5

 ؟ حٌؼخ١ٌّش حٌؼمخفش ػٍٝ وز١َ ف٠ً ٌف١ٕ١م١خ وخْ -6
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  حٌٔئحي

 اهحضارة اهيوًاًية ) اإلغريكية (                                                            

 

: ُ٘ ٓىخْ ر٩ى ح١ٌٛٔخْ ٚ حٌّٕخ١ك حٌّـخٍٚس ح٠ٌٌٓ أٓٔٛح ك٠خٍس وز١َس ريأص فٝ ر٩ى ح١ٌٛٔخْ ِٓ حٌمَْ ح٨غ٠َك 

 حٌؼخِٓ لزً ح٩١ٌّى

ٓخػي حٌّٛلغ حٌـغَحفٝ ٌز٩ى ح١ٌٛٔخْ )ح٤غ٠َك( ػٍٝ حٌظٛحًٛ ِغ ك٠خٍحص حٌَ٘ق حٌمي٠ُ َٚٔ٘٘خ فٝ رخلٝ ألخء 

 ِٓ ِٕزغ ك٠خٍحص حٌَ٘ق َِٜ, ف١ٕ١م١خ, ر٩ى حٌؼَحق حٌمي٠ّش.حٌمخٍس ح٤ٍٚٚر١ش ٚهخٛش أٔٙخ وخٔض ل٠َزش 

وخٔض ؿ٠َِطٝ و٠َض ٚلزَٙ رّؼخرش حٌّؼزَ حٌَث١ٔٝ ٌٌٙح حٌظٛحًٛ حٌل٠خٍٜ فٕ٘ؤص أليَ ك٠خٍحص حٌّٕطمش فٝ ٌٖ٘ 

 رؼي ًٌه. حٔظمٍض اٌٝ ر٩ى ح١ٌٛٔخْ )ح٤غ٠َك( ٌظىْٛ ك٠خٍس وخٔض ٌٙخ ح٤ػَ حٌىز١َ فٝ ل١خَ حٌل٠خٍحص حٌغَر١شػُ حٌـٍِ.

 أٚال : حضاضج جز٠طج وط٠د:

حٍطزطض رخٌل٠خٍس ح٠ٌَّٜش حٌمي٠ّش ٚطؤػَص رٙخ, ١ّٓض رخ٠ٕٛ١ٌّش )ػًٍ( ٤ْ وً ٍِٛوٙخ وخْ ٠لٍّْٛ ٌمذ ١ِّٕٛ 

 )ِؼً ٌمذ فَػْٛ( فٝ حٌل٠خٍس ح٠ٌَّٜش حٌفَػ١ٔٛش.

 ثا١ٔا : حضاضج ِس٠ٕح إصثططح:

 ػي ِٓ حٌمَٜ حٌٜغ١َس. طى٠ٕٛٙخ: ٔ٘ؤص آز١َش رخٔيِخؽ

حٌٕظخَ: ػَفض رٕظخِٙخ حٌؼٔىَٜ حٌٜخٍَ حٌٌٜ ١زك ػٍٝ وخفش ِٕخكٝ حٌل١خس ِٓ أؿً اػيحى ِٛح١ٕ١ٓ لخى٠ٍٓ ػٍٝ حٌمظً. 

 حٔؼىْ ٌ٘ح حٌٕظخَ حٌؼٔىَٜ فٝ حٌظَر١ش ػٍٝ وخفش ِـخ٨ص حٌل١خس ح٨ؿظّخػ١ش ٚح١ٌٔخ١ٓش ٚحٌؼمخف١ش ٚحٌفى٠َش فٝ أٓز١َش.

 ِس٠ٕح أث١ٕا:ثاٌثا  : حضاضج 

 حٌٕظخَ: ػَفض أػ١ٕخ رٕظخِٙخ حٌي٠ّمَح١ٝ ٚٔ٘ؤص ىحهً ال١ٍُ حط١ىخ.

                                 ط١ِّص رظٕٛػٙخ حٌـغَحفٝ حٌٌٜ أىٜ اٌٝ حهظ٩ف ٔ٘خ١ حٌٔىخْ ف١ٙخ ِٚٔظ٠ٛخطُٙ ح٨ؿظّخػ١ش.

 ) أ٨ًٚ : حٌل١خس ح٦لظٜخى٠ش (

 .ح٨لظٜخى٠ش حٌٕٛحكٝ فٝ حٌظٕٛع ػٍٝ ٚحٌّٕخم ٚحٌظ٠خ٠ٍْ حٌّٛلغ ك١غ ِٓ ح١ٌٛٔخْ ٌز٩ى حٌـغَحف١ش حٌطز١ؼش ٓخػيص

 .ٚحٌظـخٍس رخٌٜٕخػش ح٘ظّٛح وّخ ٚحٌٔٙٛي حٌٛى٠خْ فٝ رخٌٍِحػش ح٘ظّٛح ٚرخٌظخٌٝ ؿ٠ٍِش رل٠َش ؿز١ٍش ١ز١ؼش: حٌـغَحف١ش حٌطز١ؼش

 اليونان بالد فى االقتصادية احلياة
 حٌى١ٍش حٌّٔخكش ِٓ فم٢% 20 طزٍغ ك١غ ر٩ىُ٘ فٝ ح١ٌٍٙٔش ح٤ٍحٟٝ حٓظغ٩ي ػ١ٍُٙ أْ ح١ٌٛٔخ١ْٔٛ أىٍن:  حٌٍِحػش -1

 .ٚحٌٜٕخػخص حٌلَف ؿ١ّغ طِىَ٘ حٌٍِحػش رخُى٘خٍ ٤ْ ًٌٚه

 .ٌٍَّحػٝ ٚأٍٝ ٥ٌفَحى ٚأٍٝ وز١َس لطخػخص اٌٝ حٌٍِحػ١ش ح٤ٍحٟٝ حٔمّٔض -

 .ٚأٌزخٔٙخ ٚأٛٛحفٙخ ٌٍلِٛٙخ ٌلخؿخطُٙ حٌل١ٛح١ٔش رخٌؼَٚس ح١ٌٛٔخ١ْٔٛ ح٘ظُ: حٌل١ٛح١ٔش حٌؼَٚس -

 حٌٕز١ٌ, ح٠ٌِظْٛ, ٠ُٛص ٕٛخػش وٌٌه حٌـغَحف١ش ح١ٌٛٔخْ ر٩ى ٌطز١ؼش حٌٔفٓ ٕٛخػش فٝ ح١ٌٛٔخ١ْٔٛ رَع -:حٌٜٕخػش -2

 .حٌفوخ٠ٍش ح٤ٚحٔٝ حٌَهخَ, ٕٛخػش

 .حٌٍٔغ ٌظزخىي ِّٙش طـخ٠ٍش ِلطخص اٌٝ ح١ٌٛٔخْ ر٩ى فٝ حٌّٛحٔت فظلٌٛض ح٨لظٜخى٠ش حٌّٛحٍى أُ٘ طؼظزَ: حٌظـخٍس -3

 .حٌَ٘ق ٚر٩ى ح١ٌٛٔخْ ر١ٓ طـخٍٜ طزخىي كيعٚلي 

 .ٚح٠ٌِٛص ٚحٌٕز١ٌ ٚحٌّؼخىْ حٌَهخَ ح١ٌٛٔخْ ٛيٍص: حٌٜخىٍحص أُ٘

 .٠ٍٛٓٚخ َِٜ ِٓ ٚحٌلزٛد ح٤لّ٘ش حٓظٍٛىص: حٌٛحٍىحص أُ٘

: ؿخء رؼٞ ح١ٌٛٔخ١١ٔٓ اٌٝ َِٜ فٝ حٌؼَٜ حٌّظؤهَ ٚ حٗظغٍٛح رخٌظـخٍس ٚ  اهتواصو األقتصادى بين ىصر و اهيوًان

أٓٔٛح ِي٠ٕش هخٛش رُٙ ػٍٝ حٌطَحُ ح٦غ٠َمٟ ١ّٓض ) ٔمَح١١ْ ( رّلخفظش حٌزل١َس وّخ ٚفي ا١ٌٙخ حٌفٕخْٔٛ ٚ حٌٜٕخع 

ٓ أ٘خء ِٕخٍس ح٦ٓىٕي٠ٍش ح١ٌٛٔخ١ْٔٛ ك١غ حٍطمض ٕٛخػش حٌِؿخؽ ٚ ح٤ٚحٔٝ حٌفوخ٠ٍش رٙخ وّخ طّىٓ حٌزطخٌّش فٝ َِٜ ِ

 ٦ٍٗخى حٌٔفٓ ٚ وٌٌه اىهخي ٚٓخثً ٍٞ كي٠ؼش ِؼً حٌٔخل١ش ٚ غ١َ٘خ
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   ) ػخ١ٔخ : حٌل١خس ح١ٌٔخ١ٓش ( 

 إصثططح ِس٠ٕح فٝ اٌض١اص١ح اٌح١اج

 ر٩ى ػٍٝ ح١ٌٔطَس ِٓ طّىٕض ه٩ٌٗ ِٓٚ  حٌٜخٍَ حٌؼٔىَٜ حٌٕظخَ ػٍٝ حٓز١َش فٝ ح١ٌٔخ١ٓش حٌل١خس لخِض -

 .حٌّمي١١ٔٚٓ ٠ي ػٍٝ ح٩١ٌّى لزً حٌَحرغ حٌمَْ فٝ ٓمطض كظٝ ػخ300َ ٌّيس ح٤غ٠َك

 :آز١َش فٝ حٌلىُ ٔظخَ ططٍٛ

 .حٌّي٠ٕش فٝ أَٓط١ٓ أوزَ ِٓ حٌل١خس ِيٜ ٠ٕظوزخْ: حٌٍّىخْ -1

 .حٌي١ٕ٠ش ٚحٌّٛحوذ حٌم٠خث١ش ح١ٌٙجش ٠َأٓخ وخْ -.حٌـ١ٖ ٚل١خىس حٌلَد اػ٩ْ ٍٓطش ٌّٙخ وخٔضٚ 

 ٠ٚـظّغ ح١ٌ٘ٛم ِـٍْ ٠ؼَٟٙخ حٌظٝ ٌٍمٛح١ٔٓ حٌمزٛي أٚ رخٌَفٞ حٌظ٠ٜٛض ػٍٝ ىٍٖٚ ٠مظَٜ:  حٌ٘ؼز١ش حٌـّؼ١ش -2

 .حٌَ٘ٙ فٝ ٚحكيس َِس

 .ػ٠ٛحً  ػ٩ػ١ٓ أػ٠خثٗ ػيى ف١ىْٛ حٌٍّى١ٓ اٌٝ رخ٦ٟخفش ػ٠ٛح 28 ِٓ ٠ظىْٛ: طى٠ٕٛٗ: ح١ٌ٘ٛم ِـٍْ -3

 .ِٕٚخل٘ظٙخ حٌمٛح١ٔٓ ط٠َ٘غ: ٍٓطظٗ.  ػخِخ 60 رٍغٛح ح٠ٌٌٓ حٌّٛح١ٕ١ٓ ِٓ حٌل١خس ِيٜ ٠ٕظوزْٛ: حٔظوخرٗ

 ٚح٤ه٩ق حٌٍٔٛن َِٚحلزش ٚل٠خث١ش طٕف٠ٌ١ش ٍٓطخص ٌّّخٍٓش ٠ٕٛٓخً  ِٕظوزْٛ أػ٠خء هّٔش ُ٘:  حٌ٘ؼز١ْٛ حٌَلزخء -4

 .ح٤ِٓ ٚكفع

 60 حٌـ ٓٓ كظٝ رٗ ؿٕيٜ ٠ظً ٚ ػخِخً  20 حٌـ ٓٓ رٍغ ِٓ وً رٗ ٠ٍٚظلك أٓز١َش فٝ حٌل١خس ِلٍٛ ٘ٛ:  حٌـ١ٖ -5

 فٝ ٓمطض كظٝ ػخَ 200 ٌّيس ح٦غ٠َك ر٩ى ػٍٝ ح١ٌٔطَس ِٓ آز١َش فٝ لخَ حٌٌٜ حٌٜخٍَ حٌؼٔىَٜ حٌٕظخَ ِىٓ

 . حٌّمي١١ٔٚٓ ٠ي ػٍٝ َ.ق4حٌـ حٌمَْ

 أث١ٕا ِس٠ٕح فٝ اٌض١اص١ح اٌح١اج

 حٌّي٠ٕش فٝ ح٨لظٜخى٠ش حٌّٛحٍى وخفش حِظٍه حٌٌٜ ح٨ٍٓظمَح١ٝ حٌٕظخَ ػُ حٌٍّىٝ حٌٕظخَ ػٍٝ ح٤َِ ريح٠ش فٝ أػ١ٕخ لخِض 

 .حٌفمَ ٠ُخىس اٌٝ أىٜ ِّخ

 ٔظخَ ططٍٛ اٌٝ أىٜ ِخ ٚ٘ٛ ٌظ١َُٟٙ حٌلٍٛي رؼٞ رظمي٠ُ حٌلىخَ فمخَ حٌٕظخَ ٌ٘ح ٟي رؼٍٛس ٠مِْٛٛ حٌٔىخْ ريأ -

 ِٓ ه٩ي اٛيحٍ ػيس ط٠َ٘ؼخص أّ٘ٙخ : أػ١ٕخ فٝ حٌي٠ّمَح١١ش اٌٝ حٌلىُ

 (:َ.ق 593 – 594)أػ١ٕخ كخوُ ٌْٓٛٛ ط٠َ٘ؼخص: أ٨ًٚ 

 حٌلف٩ص ػٍٝ ٌٍَّٜٚفخص ألٜٝ كي طلي٠ي  -4 حٌي٠ْٛ آمخ١ -3 ٌٍؼخِش ػًّ فَٙ طٛف١َ  -2 ٚح٦ٔظخؽ حٌؼًّ ط٘ـ١غ -1

 اٌٝ ٚٓخفَ ٕٓٛحص ػَ٘ ٌّيس ا٩ٛكخطٗ رظطز١ك رخ٨ٌظِحَ ح٨ػ١ٕ١ٓ ػٍٝ ػٙيحً  أهٌ أْ رؼي حٌلىُ ػٓ ٌْٓٛٛ طوٍٝ -

 .أـخُحطٙخ ِٓ ٠ٚٔظف١ي ك٠خٍحطٙخ ػٍٝ ١ٌطٍغ َِٜ

 (.حٌـ١ّغ ٠َٟٝ أْ ػظ١ّش رؤػّخي ٠مَٛ ِٓ ػٍٝ  حٌٜؼذ ِٓ اْ: )ٌْٓٛٛ ألٛحي ِٓ

 (:َ.ق 428 – 467) أػ١ٕخ كخوُ رَو١ٍْ ػَٜ: ػخ١ٔخً 

 (.رَو١ٍْ) ػٙي فٝ ًٍٚطٙخ أػ١ٕخ فٝ حٌي٠ّمَح١١ش رٍغض -1

 .غ١ٕش أَٓس ِٓ وٛٔٗ ٍغُ حٌؼخِش اٌٝ ح٠ُٔ -2

  .ح٩ٛ٦كخص ِٓ رخٌؼي٠ي لخَ -3

 .ح٤ػ١ٕٝ حٌ٘ؼذ ٨ٍطمخء حٌٔز١ً ٘ٝ ح١ٌٍّٔش ح٨ؿظّخػ١ش حٌظَر١ش رؤْ ِئِٕخ وخْ -4

 .وخٍِش طىٓ ٌُ أػ١ٕخ فٝ حٌي٠ّمَح١١ش أْ ا٨ ؿ١ّؼخ ح٩ٛ٦كخص طٍه ِٓ حٌَغُ ػٍٝ -5

 وخٍِش؟ طىٓ ٌُ أػ١ٕخ فٝ حٌي٠ّمَح١١ش: طفَٔ رُ

 .ف١ٙخ ح٨ٗظَحن ح٤ؿخٔذ أٚ ٌٍؼز١ي ٠ـُٛ ٨ٚ فم٢ ٥ٌكَحٍ ٚحٌظ٠َ٘ؼ١ش ح٨ٔظوخر١ش حٌلمٛق ؿؼٍض -1

 .ٚحٌظ٠َ٘ؼ١ش ح١ٌٔخ١ٓش كمٛلُٙ ِزخَٗس ِٓ حٌٕٔخء كَِض- 2

 .ٚح٦ريحع حٌفىَ ك٠َش ٌٍٔىخْ أػ١ٕخ ػخٗظٙخ حٌظٝ حٌي٠ّمَح١١ش حٌل١خس أطخكض ًٌه ِغ -

 ِخ حٌفظَس فٝ ح١ٌٛٔخْ ر٩ى ٍحثيس أٛزلض كظٝ ٚحٌّفى٠َٓ حٌف٩ٓفش ٚظٍٙٛ ٚحٌؼّخٍس ٚح٢ىحد حٌفْٕٛ فٝ أػ١ٕخ طفٛلض -

 .حٌّـخ٨ص وخفش فٝ ح٩١ٌّى لزً ٚحٌَحرغ حٌوخِْ حٌم١َٔٓ ر١ٓ

 أػ١ٕخ فٝ ١ٍّٓخً  ٚ آز١َش فٝ ػٔى٠َخً  وخْ فمي آز١َش فٝ وخْ ػّخ أهظٍف حٌظَر١ش ٔظخَ:  ٍِلٛظش
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 ػخٌؼخً : ِمي١ٔٚخ ط١ٔطَ ػٍٝ ر٩ى ح١ٌٛٔخْ

ق.َ ػَفض ربُٓ " كَٚد حٌز١ٍٛر١ِٔٛ " أىص اٌٝ ٟؼف حٌّيْ ح١ٌٛٔخ١ٔش  441ٔ٘ؤص كَٚد ر١ٓ أػ١ٕخ ٚ آز١َش ػخَ 

اٌٝ أْ طّىٓ ف١ٍ١ذ حٌّميٚٔٝ ِٓ فَٝ كىّش رخٌمٛس ػٍٝ ر٩ى ح١ٌٛٔخْ وٍٙخ ؛ ٚ كخٚي الٕخػُٙ رظٛك١ي حٌٜف طلض ٍح٠ظٗ 

 وزَ ٚ وخْ ػَّٖ ػ٠َ٘ٓ ػخِخً فوَؽ غخ٠ُخً ؛ ١ٌلمك ِزيأ ٌّٛحؿٙش حٌفَّ , ٚ رؼي ٚفخطٗ هٍفٗ حرٕٗ ح٦ٓىٕيٍ ح٤

) حٌؼخٌُ ١ٚٓ ٚحكي ( ٚ َِ٘ حٌفَّ فٝ آ١ٓخ حٌٜغَٞ , ػُ حطـٗ اٌٝ حٌَ٘ق ؛ ١ٔ١ٌطَ ػٍٝ ح٠٨ٌٛخص حٌفخ١ٍٓش فٝ ٠ٍٛٓخ 

 ٚ َِٜ ١ٌىْٛ اِزَح٠ٍٛ١ش ٠ٛٔخ١ٔش

( ٚلي طُ 26: ط١ٛيص حٌؼ٩لخص ر١ٓ َِٜ ٚ ح١ٌٛٔخْ فٝ فظَس كىُ ح٤َٓس ) بين ىصر و اهيوًان سياسياهتواصو اه

حٓظويحَ ح١ٌٛٔخ١١ٔٓ وَّطِلش  فٝ حٌـ١ٖ حٌَّٜٜ , ٚ ػٕيِخ طّىٓ ح٦ٓىٕيٍ ح٤وزَ حٌّميٚٔٝ ِٓ ح٨ٓظ٩١ء ػٍٝ َِٜ 

 خٍس ح١ٌٍٕٙٔظ١شػًّ ػٍٝ ِِؽ حٌل٠خٍس ح٠ٌَّٜش حٌمي٠ّش رخٌل٠خٍس ح١ٌٛٔخ١ٔش ف١ّخ ػَف ربُٓ حٌل٠ق.َ  332ػخَ 

 :  )ػخٌؼخً : حٌل١خس حٌي١ٕ٠ش (

 وخْ ر١ّٕٙخ حٌّ٘ظَن حٌمخُٓ أْ ا٨ ح١ٌٛٔخ١ٔش حٌّيْ ِٓ حٌىؼ١َ ر١ٓ ٚح٨ؿظّخػ١ش ح١ٌٔخ١ٓش حٌٕظُ حهظ٩ف ِٓ رخٌَغُ -1

 .حٌي١ٕ٠ش حٌل١خس فٝ

 .ح١ٌٛٔخْ ك٠خٍس ٓزمض حٌظٝ حٌمي٠ّش حٌل٠خٍحص رّؼظميحص ِظؤػَس ح١ٌٛٔخ١ٔش حٌؼزخىس ٔ٘ؤص -2

 .٠ٛؿٙٙخ أ١ٌٙخ ِٕٙخ ٌىً أْ ُٚػّٛح حٌطز١ؼش رمٜٛ ح١ٌٛٔخ١ْٔٛ ِٓ ٌٌح -3

 .حٌزَ٘ ٍٛٛس ػٍٝ ٚؿؼٍٛ٘خ ح١ٌٚ٤ّزّٛ ؿزً لّش فٛق طم١ُ ح٦ٌٙش أَٓس أْ ٠ؼظميْٚ وخٔٛح -4

 .ح٢ٌٙش وز١َ( ٠ُّٛ) ح٦ٌٙش ٌٖ٘ أُ٘ ٚوخْ أٔخ١ٔش ٚغَحثِ ػٛح١ف ٌٙخ أْ حػظميٚح وّخ -5

 ٚحٓظؼخٔٛح حٌٔلَ فٝ حػظميٚح وّخ ٚحٌمَحر١ٓ ٚح٤ٔخ١ٗي حٌـٕخث٠ِش وخٌّٛحوذ ِظؼيىس ى١ٕ٠ش ١مٛٓخ ح١ٌٛٔخ١ْٔٛ ػَف -6

 حٌطمّٛ طٍه فٝ ُِٙ وؼَٕٜ رخ١ٌّٓٛمٝ

 : طؤػَص ح٦غ٠َك رخٌي٠خٔش ح٠ٌَّٜش , ٚ أٛزلض ػم١يس ح٦ٌٙش  بين ىصر و اهيوًان ديًي و االحتىاعىاهتواصو اه

ح٦غ٠َك ٌٌٌٚه ػٕيِخ ؿخء ح٦ٓىٕيٍ ح٤وزَ حٌّميٟٚٔ كَٙ ػٍٝ حكظَحَ حٌؼخىحص ٚ ػزخىس ٗخثؼش فٝ ر٩ى ) ا٠ِ٠ْ ( 

حٌظمخ١ٌي ح٠ٌَّٜش , ٚليَ حٌمَحر١١ٓ ٌٍّؼزٛىحص ح٠ٌَّٜش ٚ كًّ ح٤ٌمخد حٌفَػ١ٔٛش , ٚ حطوٌ ٗؼخٍ لَٔٝ حٌىزٖ حٌّميّ 

ي حٌىَٔه رخ٤لَٜ رخٌِٞ حٌظم١ٍيٞ ٧ٌٌش أِْٛ ٍِِحُ ٌٗ , وٌٌه ٍٛٛ حٌٍّه رط١ٍّّٛ حٌؼخٌغ ِغ ُٚؿظش ػٍٝ ٚحؿٙٗ ِؼز

 حٌَّٜٞ ٚ رخ٤ٍٓٛد حٌفٕٝ حٌفَػٟٛٔ

 حٌؼٍَٛ -4ح٤ىد    -3حٌظخ٠ٍن    -2حٌفٍٔفش    -1 ) هخِٔخً : حٌل١خس حٌفى٠َش (

 طل١ًٍ فٝ ػمٌُٛٙ أػٍّٛح فمي ح٦ٔٔخٔٝ ٌٍفىَ ح١ٌٛٔخ١ْٔٛ طَوٗ ِخ أػظُ ِٓ ح١ٌٛٔخ١ٔش حٌفٍٔفش طؼظزَ: اٌفٍضفح: أٚال  

 .ح١ٌٛٔخْ ف٩ٓفش أَٗٙ ِٚٓ حٌىْٛ أَٓحٍ ػٍٝ ٚحٌظؼَف حٌل١خس ِ٘ى٩ص

 .ٗت وً فٝ حٌؼمً أػّخي ػٍٝ فٍٔفظٗ طمَٛ ك١غ: ٓمَح١ -1

 ٠ظزغ ىحَ ِخ أكيحً  ٠و٘ٝ أ٨ حٌَّء ػٍٝ حْ ٚ حٌغخ٠خص أّٓٝ ٘ٛ حٌـّخي ٚ حٌلك ٚ حٌلم١مش ػٓ حٌزلغ اْ:  "  ألٛحٌش ِٓ

 " ح١ّ٠ٌَ ٚ حٌؼمً ٓز١ً

  حٌظفى١َ فٝ حٌؼٍّٝ رخٌطخرغ أف١٩ْٛ ِيٍٓش طظُٔ: أف١٩ْٛ -2

 فٝ رلغ ٤ٔٗ ح٤ٚي حٌّؼٍُ حٌؼَد ػ١ٍٗ أ١ٍك ٚليأْٓ ِيٍٓش طؼظّي ػٍٝ حٌفىَ حٌظخ٠ٍوٟ ٚ ػٍُ ح٤ك١خء   :أٍٓطٛ -3

 .حٌفٍٔفش ؿخٔذ اٌٝ حٌؼٍَٛ ِٓ وؼ١َ

 ػٍٝ حٌّؼظّي حٌظخ٠ٍو١ش حٌىظخرش اٌٝ ح٤ٓطٍٛس ػٍٝ حٌّؼظّي ح٩ٌّكُ ٗؼَ ِٓ حٌظخ٠ٍو١ش حٌىظخرش ططٍٛص: اٌراض٠د: ثا١ٔا  

 :حٌّئٍه١ٓ ٘ئ٨ء أَٗٙ ِٚٓ ح٦غ٠َك طخ٠ٍن وظزٛح ِئٍهْٛ ظَٙٚلي  .ٚطل١ٍٍٙخ حٌلمخثك

  حٌظخ٠ٍن رؤرٝ ٌمذ حٌٌٜ: ١َ٘ىٚص -1

 وؼ١َحً  ٚوظذ( حٌؼخَ حٌظخ٠ٍن فٝ) وظخد وظزٗ ِخ ٚأَٗٙ. َ.ق حٌؼخٔٝ حٌمَْ فٝ حٌّئٍه١ٓ أػظُ أكي ٠ؼي: ر١ٌٛز١زّٛ -2

 .حٌزطٍّٝ حٌؼَٜ فٝ ٚهخٛش َِٜ ػٓ

 ؿِءحً  ػَ٘ ٓزؼش ِٓ ٠ٚظىْٛ( حٌـغَحف١خ) ح١ٌَٙ٘ وظخرٗ ٚأٌف. َ.ق20 – 25 ػخِٝ ر١ٓ َِٜ ُحٍ: حٓظَحرْٛ -3

 .ِٕٗ ػَ٘ حٌٔخرغ حٌـِء فٝ َِٜ ػٓ ٚطليع
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4-  

 .ٚحٌظٕٛع رخٌؼَحء ح١ٌٛٔخٔٝ ح٤ىرٝ حٌظَحع ط١ِّ -:ا٢زاب: ثاٌثا  

 :اٌٝ ٚحٔمُٔ ح١ٌٛٔخْ ػٕي ح٤ىد ٠ّؼً ِخ أُ٘ حٌ٘ؼَ ٠ؼي -

 حٌؼمخفٝ حٌظَحع َٔ٘ فٝ حٌف٠ً ٛخكذ( ١َِّٛ٘ٚ) ح١ٌَٙ٘ ٌٍ٘خػَ شٚح٤ٚى٠ٔ ح١ٌ٤خًس ٍِلّش: ِؼً: ح٩ٌّكُ ٗؼَ -1

 .لي٠ّخً  ١ٌٍٛٔخْ حٌزطٌٛٝ

 (.حٍه١ٍٛهْ) ٗؼَحثٗ أَٗٙ ِٚٓ ٚحٌَػخء ٚحٌغِي حٌلّخّ ٠ظ٠ّٓ: حٌغٕخثٝ حٌ٘ؼَ -2

 :اٌعٍَٛ: ضاتعا  

  .حٌمي٠ّش ح٠ٌَّٜش حٌل٠خٍحص  ِٓ حٌؼٍُ أٛٛي ِٓ حٌىؼ١َ ح١ٌٛٔخْ حٓظّي -1

 .ػ١ٍّش ٔظ٠َخص اٌٝ ح١٠ٌَّٜٓ ٚهزَحص طـخٍد ِٓ حٌىؼ١َ طل٠ًٛ فٝ ٔـلٛح -2

 .حٌطذ ِـخي فٝ هخٛش ٤ػ١ٕخ حٌٌ٘زٝ حٌؼَٜ فٝ وؼ١َحً  حٌؼٍَٛ طميِض -3

 .ح٦كٔخّ َِوِ ٚ٘ٛ حٌـُٔ أػ٠خء وً فٝ حٌّظلىُ ٘ٛ حٌّن أْ اٌٝ ح١ٌٛٔخْ طًٛٛ -4

 .حٌَ٘ح١٠ٓ فٝ حٌيَ ٠٠ن حٌٌٜ ٘ٛ حٌمٍذ أْ ػَفٛح -5

  أرٛحٌطذ ػ١ٍٗ ٠طٍك ٚوخْ أرٛلَح١: ح٤غ٠َك أ١زخء أَٗٙ -5

: كَٙ حٌىؼ١َْٚ ِٓ ِفىَٜ ح٦غ٠َك ٚ ػٍّخإُ٘ ػٍٝ ٠ُخٍس َِٜ ٚ  اهتواصو اهثكافي بين ىصر و اهيوًان

ح٨ٌظمخء رخٌىٕٙش حٌؼٍّخء ح١٠ٌَّٜٓ ٚ ح٩١٦ع ػٍٝ ِىظزخص حٌّؼخري ح٠ٌَّٜش ١ٌٕمٍٛح حٌؼٍَٛ ح٠ٌَّٜش اٌٝ ر٩ى ح١ٌٛٔخْ , ٚ 

حٌىزَٜ رَػخ٠ش حٌزطخٌّش , ٓززخً وخٔض حٌز١جش حٌؼ١ٍّش حٌَحل١ش حٌظٝ طٛفَص فٝ ح٦ٓىٕي٠ٍش ك١غ طؤٓٔض ىحٍ حٌؼٍُ ٚ حٌّىظزش 

 رخٌؼٍَٛ ٚ حٌفىَ حٌفٍٔفٝ ٚ ح٦ريحػٝ ح٤ىرٟ حٌٌٜ ٗخٍن ف١ش ػٍّخء ح٨ٓىٕي٠ٍش ػٍٝ حهظ٩ف أٌُٛٛٙفٝ ح٨ٍطمخء 

 ح٠ٌٌٓ ح١١ٔٛ٠٨ٓ ه٩ي ِٓ ح١ٌٛٔخْ ر٩ى اٌٝ حٔظمً ك١غ َٗل١ش حٛٛي اٌٝ ح١ٌٛٔخٔٝ حٌفٓ ٠َؿغ:   (حٌف١ٕش حٌل١خس: هخِٔخً )

 ٚ َِٜ)  حٌمي٠ُ حٌَ٘ق رل٠خٍحص ل٠ٛش ٩ٛص ٌُٙ ٚوخٔض حٌغَرٝ حٌٜغَٜ آ١ٓخ ٓخكً ٚ ا٠ـش رلَ ؿٍِ فٝ حٓظمَٚح

 ِٓ ف١ش ِٚخ ٣ٌٌٙٗ حٌؼٍٜٛ حٌؼخٌُ ػٓ أػّخٌش فٝ ح١ٌٛٔخٔٝ حٌفٕخْ ػزَٕ حٌفٕخْ ح١ٌٛٔخٔٝ ل٠َزخ ِٓ ح٢ٌٙٗ ٚ ٚػخ ( ٠ٍٛٓخ

 ـ ح٩ٌّػذ ـ ح٤ػّيس ط١ـخْ ـ ح٤ر١ٕش أفخ٠ٍِ:  فٝ حٔظَ٘ ٌٚىٕش فم٢ حٌّؼخري ؿيٍحْ ػٍٝ ح١ٌٛٔخٔٝ حٌفٓ ٠مظَٜ ٌُٚ ل١ُ

 حٌز١ٛص ىحهً ـ حٌّٔخٍف

 ٚوخٔض ح١ٌٛٔخٔٝ حٌّؼّخٍٜ حٌٕ٘خ١ ِظخَ٘ أُ٘ ِٓ حٌّؼخري طؼظزَ :اٌعّاضج: أٚال  

 ِٚٓ حٌفٓ ِٓ ٍف١غ ِٔظٜٛ اٌٝ ٍٚٛض كظٝ طظطٍٛ ٚأهٌص ح٤َِ ريح٠ش فٝ ر١ٔطش

 فٝ ح٤وَٚرٛي لّش ػٍٝ رَو١ٍْ حٌِػ١ُ ألخِٗ حٌٌٜ( حٌزخٍػْٕٛ ِؼزي) حٌّؼخري أَٗٙ

 .ح١ٌٛٔخ١ٔش حٌؼّخٍس ططٍٛ لّش ٠ٚؼظزَ أػ١ٕخ آٌٙش ٌؼزخىس. َ.ق 447 ػخَ

 فٝ حٌٕلخط١ٓ ػ١ّي ي٠خ١ّف ٠ؼي - حٌٕلض فٝ حٌميِخء ح١ٌٛٔخ١ْٔٛ رَع :إٌحد: ثا١ٔا  

  حٌٔزغ حٌي١ٔخ ػـخثذ اكيٜ ِٓ ٠ؼي حٌٌٜ ٠ُّٛ طّؼخي: أٔـخُحطٗ أػظُ,ح١ٌٛٔخٔٝ حٌؼخٌُ

 (: ح١ٌٚ٤ّز١ش ح٤ٌؼخد)  ح٠ٌَخٟش:  ٓخىٓخً 

 ٚهخٍؿٙخ ح١ٌٛٔخ١ٔش حٌّيْ وً ف١ٙخ ط٘ظَن حٌٕطخق ٚحٓؼش ٠ٍخ١ٟش ِزخ٠ٍخص ح١ٌٛٔخْ ألخَ -1

 .ح١ٌٚ٤ّز١ش رخ٤ٌؼخد حٌّزخ٠ٍخص طٍه ١ّٓض فمي ػُ ِٚٓ أ١ٌّٚز١خ ِي٠ٕش فٝ ًٌٚه

 .َ.ق776 ػخَ ح١ٌٚ٤ّز١ش ٥ٌٌؼخد ىٍٚس أٚي ٚأل١ّض طخ٠ٍو١ش أ١ّ٘ش حٌِِٓ رٍَّٚ حوظٔزض لي -2

 .حٌَِٚخْ أرخ١َس أكي أٚلفٙخ كظٝ ػخَ أٌف ػٍٝ ط٠ِي سيٌّ طمخَ ح١ٌٚ٤ّز١ش حٌيٍٚحص ظٍض -3

 حٌّيْ وخفش ف١ٙخ ١ٌ٘ظَن حٌّخٟٝ لزً حٌمَْ ٔٙخ٠ش فٝ يؿي٠ ِٓ ظَٙص ػُ -4

: طؤػَ حٌفٓ ح١ٌٛٔخٔٝ رخٌمٓ حٌَّٜٞ حٌمي٠ُ هخٛش فٝ ِـخي حٌؼّخٍس , ٚ٘ٛ ِخ  اهتواصو اهفًى بين ىصر و اهيوًان

ظَٙ فٝ لَٜ حٌٍّه ١ِّٕٛ ٚ ِؼزي حٌزخٍػْٕٛ رؤػ١ٕخ ٚ ِخ رٗ ِٓ أػّيس ى٠ٍٚٗ ًحص أٛٛي ٠َِٜش ك١غ وخْ حٌفٓ 

 حٌَّٜٞ رّؼخرش حٌمخػيس حٌظٝ أل١ُ ػ١ٍٙخ حٌفٓ ح١ٌٛٔخٔٝ 

 

 

 

 

 

 زيوس تمثال
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 -:٠ٕخٓزٙخ رّخ ح٢ط١ش حٌؼزخٍحص أوًّ:  ح٤ٚي حٌٔئحي

 ................. رخٌل٠خٍس و٠َض ك٠خٍس ١ّٓض  -1

 .وز١َس أٚ ٛغ١َس ؿ٠َّش ٌىً ػمخد ٚحٌمظً ِلخوّش ر٩ حٌمظٍش ِٓ ............... حٌمٜخٙ ط٠َ٘ؼخص ِٓ -2

 . .......... ػٙي فٝ لّظٙخ أػ١ٕخ فٝ حٌي٠ّٛلَح١١ش رٍغض -3

 ............... ؿزً لّش فٛق طم١ُ ح٢ٌٙش أَٓس أْ ح١ٌٛٔخ١ْٔٛ ُػُ -4

 [. حٌؼخَ حٌظخ٠ٍن فٝ]  وظخد ِئٌف ٘ٛ ............ ح١ٌٛٔخٔٝ ٌّئٍمح -5

 .٠ُّٛ  طّؼخي ٔلض حٔـخُحطٗ أػظُ ِٚٓ ح١ٌٛٔخ١١ٔٓ حٌٕلخط١ٓ ػ١ّي ................ ٠ؼي -6

 -: حٌظ٠ٜٛذ ِغ( غ٢ٍ) ػ٩ِش أٚ( ٛق) ػ٩ِش ٟغ:  حٌؼخٟٔ حٌٔئحي

 [     . ]    حٌٙىّٔٛ طّٔٝ أٍٚرخ ٢ٓٚ ِٓ ؿخءص لزخثً ح١ٌٛٔخْ ر٩ى ٘خؿّض -1

 [     . ]    أٓز١َش فٝ حٌل١خس ِيٜ ح١ٌ٘ٛم ِـٍْ أػ٠خء ٠ٕظوذ -2

 [     . ]   ى٠ِٛش وخٔض ىحٍوْٛ ط٠َ٘ؼخص أْ حٌزؼٞ ٠َٜ -3

  [       . ]    ح٤ٚي حٌّؼٍُ ٌمذ أف١٩ْٛ ػٍٝ حٌؼَد أ١ٍك -4

  [     . ]    حٌلخوُ ٍِه ح١ٌٛٔخْ فٝ ح٤ٍٝ وخٔض -5

  [         .] حٌّميٚٔٝ ف١ٍذ ٠ي ػٍٝ ا٨ حٌٛكيس ح١ٌٛٔخْ طؼَف ٌُ -6

 [    . ]     ح١ٌٛٔخ١ٔش حٌّيْ ر١ٓ حٌّ٘ظَن حٌمخُٓ ٘ٛ حٌي٠ٓ وخْ -7

  [      . ]    حٌظخ٠ٍوٝ حٌفىَ ػٍٝ ٓمَح١ فٍٔفش طمَٛ -8

  [        . ]   ىٍحوْٛ ػٙي فٝ ًٍٚطٙخ أػ١ٕخ فٝ حٌي٠ّمَح١١ش رٍغض -9

 [       . ]       حٌظخ٠ٍن رؤرٝ ١َ٘ٚىٚص ح١ٌٛٔخٟٔ حٌّئٍم ٌمذ -10

 [      . ]    ح٤وزَ رخ٦ٓىٕيٍ ح٦ٓىٕيٍ ٌمذ -11

 -: طفَٔ رُ:  حٌؼخٌغ حٌٔئحي

 ؟ ح٠ٕٛ١ٌّش رخٌل٠خٍس و٠َض ك٠خٍس ١ّٓض -1

 ؟ ٔخلٜش أػ١ٕخ فٝ حٌي٠ّمَح١١ش وخٔض -2

 ؟ حٌٔفٓ ٕٛخػش فٝ ح١ٌٛٔخ١ْٔٛ رَع -3

 ؟ ح٨ُٓ رٌٙح ح٤ٌّٚز١ش ح٤ٌؼخد ط١ّٔض -4

 -: ح٢ط١ش ح٤ػّخي طٕٔذ ٌّٓ:  حٌَحرغ حٌٔئحي

  [        . ]      أػ١ٕخ فٝ ٚط٠َ٘ؼ١ش حلظٜخى٠ش رب٩ٛكخص ٚلخَ حٌؼخِش اٌٝ ح٠ُٔ -1

 [           .                  ]   ٚحكيس ل١خىس طلض ح١ٌٛٔخْ ر٩ى ػٍٝ كىّٗ فَٝ -2

 [         .   ]        حٌؼٍّٝ حٌطخرغ ػٍٝ حٌفٍٔف١ش ِيٍٓظٗ لخِض ٠ٛٔخٔٝ ف١ٍٔٛف -3

 [           .                                   ]    ٚح٤ٚى١ٔ٠ش ح١ٌ٦خًس ٍِلّش ٛخكذ -4

 [         .                ]       ف١ي٠خّ طّؼخي ٚٛخكذ ح١ٌٛٔخْ فٝ حٌٕلخط١ٓ ػ١ّي -5

 -: ٠ٍٝ ِّخ وً ػٍٝ حٌّظَطزش حٌٕظخثؾ ِخ:  حٌوخِْ حٌٔئحي

 ؟ حٌيٍى١ًٔ ١٠ِك ػٍٝ ١َٚحىس اَٗحف -1

 ؟ أػ١ٕخ فٝ حٌلىُ ػٍٝ ح٨ٍٓظمَح١ٝ حٌٕظخَ ١ٓطَس -2

 ؟ َ.ق 441 حٌز١ٍٛر١ِٔٛ كَٚد ل١خَ -3

 -: حٌم١ٓٛٓ ر١ٓ ِّخ حٌٜل١لش ح٦ؿخرش حهظَ:  حٌٔخىّ حٌٔئحي

 لزَٙ ـ ٚو٠َض أػ١ٕخ ـ ٚلزَٙ ١َٚحىس……) ِٓ وً ٚح١ٌٛٔخْ َِٜ ر١ٓ حٌل٠خٍٜ حٌظٛحًٛ ِؼزَ وخٔض -1

 (ِٚمي١ٔٚخ آزَح١ش ـ ٚو٠َض

 (حٌّٛو١ٕ١ش حٌل٠خٍس – آزَح١ش ـ أػ١ٕخ ـ ١َٚحىس)……  ِزخ١ُٔٙ ٚطل١ٜٓ حٌزٕخء فٝ رخٌوزَس ٓىخٔٙخ حٗظَٙ -2

 (حٌـ١ٖ ـ ح١ٌ٘ٛم ِـٍْ ـ حٌٍّىخْ ـ ح١ٌَ٘ش……)  آز١َش فٝ حٌل١خس ِلٍٛ -3

 (حٌّميٚٔٝ ف١ٍذ ـ رَو١ٍْ ـ ىحٍوْٛ ـ ٌْٓٛٛ……)  رخٌي٠ِٛش ط٠َ٘ؼخطٗ ٚٛفض -3
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 ىصر تحت حمي اهبطاهىة                                                   

 

 ِٓ ؿؼٍض ٚفٍٔط١ٓ ٠ٍٛٓٚخ حٌٜغَٜ آ١ٓخ فٝ حٌفَّ أػيحثٗ ػٍٝ ح٤وزَ ح٦ٓىٕيٍ كممٙخ حٌظٝ ح٨ٔظٜخٍحص وخٔض

 طٍه فٝ حٌفخٍٓٝ ح٤ٓطٛي لٛحػي ػٍٝ ح١ٌٔطَس ؿخٔذ اٌٝ ٌلىّٗ حٌفخ١ٍٓش ح٠٨ٌٛخص اه٠خع ٨ٓظىّخي ٌٗ ٘يفخ َِٜ

 .حٌّمي١ٔٚش ح٦ِزَح٠ٍٛ١ش ٚطى٠ٛٓ. َ.ق 332 ػخَ ػ١ٍٙخ ح١ٌٔطَس فٝ ٚٔـق َِٜ اٌٝ رـ١٘ٗ فظميَ ح٠٨ٌٛخص

 :َِٜ ىهٌٛٗ رؼي حٌَّٜٜ حٌ٘ؼذ ٦ٍٟخء ح٤وزَ ح٦ٓىٕيٍ فؼٍٗ ِخ

 (.أِْٛ) ٍأٓٙخ ٚػٍٝ ح٠ٌَّٜش ٌٍّؼزٛىحص ٨ٚءٖ ليَ -1

 .كٕٔش ِؼخٍِش ح١٠ٌَّٜٓ ػخًِ -2

 .ح٠ٌَّٜش ح٦ىح٠ٍش حٌٕظُ ػٍٝ أرمٝ -3

 ؿ٠َِس طمخرٍٙخ( ٍحلٛىس) طّٔٝ لي٠ّش ٠َِٜش ل٠َش ػٍٝ ح٤وزَ ح٦ٓىٕيٍ حهظ١خٍ ٚلغ:  ح٦ٓىٕي٠ٍش رٕخء: أعّاٌٗ أُ٘ ِٓ

 :ٌىٝ ؿي٠يس ِي٠ٕش ٦لخِش( فخٍّٚ) طّٔٝ حٌزلَ فٝ ٛغ١َس

 ح٦ٓىٕي٠ٍش؟ ِي٠ٕش رٕخء: طفَٔ رُ

 .أٓٔٙخ أهَٜ ِيْ ػيس ِؼً حّٓٗ طلًّ -1

 .حٌؼخٌُ فٝ ح٦غ٠َم١ش حٌل٠خٍس ٌَٕ٘ َِوِحً  طىْٛ -2

 .حٌّظ٢ٓٛ حٌزلَ ػٍٝ ١ٓطَطٗ ٌظيػ١ُ: رل٠َش لخػيس طىْٛ -3

 .ِوظٍفش ١َٚق رؤٓخ١ٌذ لخِٖٚٛ رً ِلظً رؤٜ طخ٠ٍوُٙ ػزَ ح٠ٌَّْٜٛ ٠َٟٝ ٌُ

ٚ  حٌفَّ ٌلَد حٌَ٘ق اٌٝ ِظـٙخ ح٩١ٌّى لزً 331 ػخَ َِٜ ح٦ٓىٕيٍ غخىٍ ح٦ٓىٕي٠ٍش ٌّي٠ٕش طوط١طٗ رؼي -

 كيٚى اٌٝ ًٚٛ كظٝ ح٠ٛ١ٓ٤ش حٌمخٍس فٝ ٚطٛغً أ٩ِوُٙ وً ػٍٝ حٓظٌٛٝ كظٝ ٚا٠َحْ حٌؼَحق فٝ ػ١ٍُٙ حٔظَٜ

 .ح١٤َحف ِظَح١ِش وز١َس ٍِّىش ٍٚحءٖ طخٍوخً  ح٩١ٌّى لزً 323 ػخَ طٛفٝ ٌٚىٕٗ حٌٕٙي

 .ِزَٙس حٔظٜخٍحص ٚكمك حٌفخطل١ٓ أوزَ ِٓ وخْ ٤ٔٗ ح٤وزَ رخ٦ٓىٕيٍ ٌمذ ح٦ٓىٕيٍ -

 .ٌٍعطط ٚض٠ث ٌٗ ٠ىٓ ٌُ اإلصىٕسض ٚفاج تعس: ِصط فٝ اٌثطاٌّح زٌٚح ذأص١ش

 .َ.ق 505: عاَ تاتً ِؤذّط

 :ر١ُٕٙ ف١ّخ حٌّمي١ٔٚش ح٦ِزَح٠ٍٛ١ش ٚطمخّٓٛح ٚفخطٗ رؼي( رخرً) فٝ ح٤وزَ ح٦ٓىٕيٍ ؿ١ٖ لخىس حؿظّغ: أكيحػٗ

 .َ.ق305 ػخَ ػ١ٍٙخ ٍِىخً  ٔفٔٗ أػٍٓ حٌٌٜ( ٨ؿّٛ رٓ رط١ٍّّٛ) ١ٜٔذ ِٓ َِٜ وخٔض -1

 .حٌزطخٌّش ىٌٚش ػ١ٍٗ أ١ٍك ؿي٠ي ػٙي فٝ َِٜ ريأص -2

 .ح١ٕ١ٌٍٙٔظ١ش حٌل٠خٍس رخُٓ ػَفض ٚح١ٌٛٔخ١ٔش حٌمي٠ّش ح٠ٌَّٜش ر١ٓ طـّغ ك٠خٍس رٙخ لخِض -3

 ١ٍٓٛلْ ١ٜٔذ ِٓ حٌؼَحق ٚ ٠ٍٛٓخ -4

 أٔظ١ـْٛٔ ١ٜٔذ ِٓ ِمي١ٔٚخ -5

 ح١ٍ١ٌٕٙٔظ١ش رـ ٌػَفض ك٠خٍس رَّٜ لخِض ٚ حٌزطخٌّش ىٌٚش ػ١ٍش أ١ٍك ؿي٠ي ػٙي َِٜ ريأص:  َِٜ فٝ حٌزطخٌّش ىٌٚش

 ح٦غ٠َم١ش حٌل٠خٍس ٚ حٌؼ٠َمش حٌَ٘ق ك٠خٍحص ر١ٓ ٠ِِؾ ٚ٘ٝ ح٤وزَ ح٦ٓىٕيٍ ػٙي فٝ ٔ٘ؤص ك٠خٍس:  ح١ٍ١ٌٕٙٔظ١ش حٌل٠خٍس

 ل٠ٛش ىٌٚش ٌظى٠ٛٓ حٌزطخٌّش ٟٚؼٙخ أ٘يحف ػٍٝ َِٜ فٝ ٚحٌّخ١ٌش ح٨لظٜخى٠ش حٌٕظُ لخِض:  ح٤لظٜخى٠ش () أ٨ًٚ : حٌل١خس 

 وخٔض ك١غ ح٨كظىخٍ ٔظخَ فطزمٛح لٜٛ حلظٜخى الخِش ٌ٘ح ٠ظطٍذٚ  حٌؼخٌُ ١ٓخٓخص فٝ ِئػَحً  ىٍٚحً  طٍؼذ أْ ػٍٝ لخىٍس

 وخٔضٚ  حٌٍِحػش ٚروخٛش ِٕظـخطُٙ فٝ حٌظَٜف ك٠َش ٥ٌ٘خٌٝ ١ٌْٚ ح٨لظٜخى٠ش حٌل١خس ٔٛحكٝ أُ٘ ػٍٝ ط١ٔطَ حٌيٌٚش

 .ٚحٌظـخٍس حٌٜٕخػش ِـخي فٝ ٚوٌٌه ح٠ٌَحثذ هُٜ رؼي حٌّلخ١ًٛ ط٘ظَٜ حٌظٝ ٘ٝ حٌيٌٚش

 .وز١َحً  ح٘ظّخِخً  ا١ٌٙخ ٚٚؿٙٛح حٌَّٜٜ ٩ٌلظٜخى ح٤ٌٚٝ حٌَو١ِس رخػظزخٍ٘خ رخٌٍِحػش حٌزطخٌّش ح٘ظُ :اٌزضاعح( 1) 

 :حٌزطخٌّش ػٙي فٝ رخٌٍِحػش حٌٕٙٛٝ ٚٓخثً

 .حٌـٍٔٛ ٚالخِش حٌمٕٛحص ٚٗك حٌَٜ ٔظخَ ا٩ٛف -1

 .حٌٍِحػ١ش ح٤ٍحٟٝ ِٓ وز١َس ِٔخكخص حٓظ٩ٜف -2

 .ٚحٌطٕزٍٛ حٌٔخل١ش ِؼً حٌلي٠ؼش حٌَٜ ٚٓخثً حٓظويحَ -3

 .ٚهٜٛرظٙخ ح٤ٍٝ ؿٛىس ػٍٝ ٌٍلفخظ حٌٍِحػ١ش حٌيٍٚس ٔظخَ حطزؼٛح -4

 ٚحٌَِخْ ٚحٌظ١ٓ حٌؼٕذ ٚروخٛش حٌفٛحوٗ ِٓ ؿي٠يس أٔٛحػخً  ٚحٓظميِٛح ٚحٌ٘ؼ١َ ٚحٌٌٍس حٌمّق ِلٜٛي رٍِحػش ح٘ظّٛح -5

 .ٚحٌّّٖ٘
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 :أٔٛحع هّٔش اٌٝ حٌزطخٌّش ػٙي فٝ رَّٜ حٌٍِحػ١ش ح٤ٍحٟٝ لّٔض ٚلي

 اٌٝ حٌفَحػٕش ٍٚػش رخػظزخٍُ٘ حٌزطخٌّش حٌٍّٛن اٌٝ آٌض ػُ حٌفَحػٕش حٌٍّٛن ٠ّظٍىٙخ وخْ حٌظٝ ٘ٝ :اٌٍّه أضاضٝ -1

 .حٌٔخرم١ٓ ح١٠ٌَّٜٓ ح٤َِحء أٍحٟٝ ؿخٔذ

 حٌمي٠ّش حٌؼٍٜٛ ٌِٕ َِٜ ٍِٛن ػ١ٍٗ ىٍؽ طم١ٍي ٚ٘ٛ ٌٍّؼخري ٠ّٕلٛٔٙخ حٌٍّٛن وخْ حٌظٝ ٚ٘ٝ:  اٌّمسصح األضاضٝ -2

 .ٌٍّؼخري ِوٜٚ ٚحٌؼخٔٝ ٌٍىٕٙش, ِوٜٚ ح٤ٚي: ٔٛػخْ حٌّميٓش ٚح٤ٍٝ

 رّٕلُٙ ٚلخِٛح ح٦غ٠َك ِٓ حٌَّطِلش حٌـٕٛى ػٍٝ ؿ١ُٛٗٙ طى٠ٛٓ فٝ حٌزطخٌّش حػظّي :اٌعضىط٠ح اإللطاعاخ أضاضٝ -3

 .حٌـ١ٖ فٝ ٌَطزظُٙ طزؼخً  ٌُٙ طّٕق حٌظٝ ح٦لطخع ِٔخكش ٚوخٔض ٌُٙ ٍحطزخ رّؼخرش طىْٛ ح٤ٍٝ ِٓ ِٔخكخص

 .ٌُٙ وَحطذ ِٛظف١ُٙ ٌىزخٍ ٠ّٕلٛٔٙخ حٌزطخٌّش وخْ حٌظٝ ٘ٝ:  اٌٙثاخ أضاضٝ -4

 ٠ٛؿي وخْ ك١غ( ح١ٌٛٔخ١ٔش حٌّي٠ٕش) رٟٛغ طظّظغ وخٔض حٌظٝ ٌٍّيْ طوٜٜٙخ حٌيٌٚش وخٔض حٌظٝ ٘ٝ: اٌّسْ أضاضٝ -5

 .(رط١ٍّْ ِٚي٠ٕش ٚح٦ٓىٕي٠ٍش مَح١١ْ)ٔ ُ٘ ٠ٛٔخ١ٔش ِيْ ػ٩ع حٌزطٍّٝ حٌؼَٜ فٝ َِٜ أٍٝ ػٍٝ

 أ٠٠خً  حٌٜٕخػش حٌزطخٌّش حكظىَ ٚلي حٌّّٙش حٌٜٕخػخص ِٓ ٌٍؼي٠ي ١ِٕٛخً  حٌؼٍٜٛ أليَ ٌِٕ َِٜ وخٔض :اٌصٕاعح( 0)

 :حٌزطخٌّش ػَٜ فٝ َِٜ فٝ حٌٜٕخػخص أُ٘

 ِٓ حٌٍٛق ٕٛخػش -ٚحٌـٍٛى حٌّٕٔٛؿخص ٕٛخػش -ح٤كـخٍ ٚلطغ حٌظؼي٠ٓ - ٚحٌِؿخؽ حٌفوخٍ ٕٛخػش - ح٠ٌِٛص ٕٛخػش

 حٌزَىٜ ٔزخص

 ٗـؼُٙ ٚلي وز١َحً  ح٘ظّخِخً  حٌزطخٌّش رٙخ ح٘ظُ ٚحٌظٝ حٌظـخٍس ٍٚحؽ ػٍٝ ٚحٌٜٕخػٝ حٌٍِحػٝ حٌٕ٘خ١ ٓخػي  :اٌرجاضج( 5) 

 .حٌمي٠ُ حٌؼخٌُ لٍذ فٝ حٌـغَحفٝ َِٜ ِٛلغ ًٌه ػٍٝ

 :فخٔ٘ؤٚح حٌظـخ٠ٍش رخٌٕٛحكٝ ح١ٌٛٔخ١١ٔٓ ح٘ظُ

. حٌـّخٍن ٗجْٛ ٔظّٛح - ٨ٍٗخى٘خ: حٌّٕخٍحص - حٌٔفٓ ٌزٕخءظَٓخٔخص حٌ –. ٚح٤كَّ حٌّظ٢ٓٛ حٌزلَ ٓخكً ػٍٝ حٌّٛحٔت

 .حٌظـخٍٜ حٌظزخىي ٌظ١ًٙٔ حٌؼٍّش ٓىٛح -

 وخٔض حٌظٝ طٍه ٚروخٛش ح٤ٓؼخٍ طلي٠ي فٝ ٚطيهٍض ح٤ٓٛحق ػٍٝ ٍلخرظٙخ حٌيٌٚش حكىّض: حٌيحه١ٍش حٌظـخٍس ِـخي فٝ

 .ح٨كظىخٍ ١ٌٔخٓش طو٠غ

 ح٦ٓىٕي٠ٍش ٚأٛزلض ٚحٌّظ٢ٓٛ ح٤كَّ حٌزلَ ػٍٝ ِٛحٔت ػيس حٌزطخٌّش أ٘خء ٔظ١ـش حٔظؼ٘ض: حٌوخٍؿ١ش حٌظـخٍس أِخ

 .حٌمي٠ُ حٌؼخٌُ فٝ حٌّٛحٔت أوزَ

 حٌفَحػٕش حٌٍّٛن ػٓ ٍٚػٖٛ حٌٌٜ حٌٍّىٝ حٌلىُ ه٩ي ِٓ َِٜ حٌزطخٌّش كىُ: حٌلىُ ٔظخَ: حٌل١خس ح١ٌٔخ١ٓش () ػخ١ٔخً : 

 حٌٍٔطخص وً ٌٚٗ رخ١ٕٙخ فٝ ِٚخ ػ١ٍٙخ ِٚخ ح٤ٍٝ ف١ٙخ رّخ َِٜ فٝ ٗت وً طٍّه فٝ حٌٍّه كك ػٍٝ حٌمخثّش

 .رَّكٍظ١ٓ حٌلىُ ٔظخَ َِ ٚلي حٌم٠خس ٚوز١َ حٌّخ١ٌش ٠َُٚ حٌلىُ فٝ ٠ٚٔخػيٖ ٚحٌي١ٕ٠ش ٚحٌم٠خث١ش ٚحٌظٕف٠ٌ١ش حٌظ٠َ٘ؼ١ش

 .(:َ.ق31 – َ.ق 323) َِٜ فٝ حٌزطخٌّش ٌيٌٚش حٌظخ٠ٍو١ش حٌَّحكً

 .حٌؼخٌغ ١ّّٛرطٍ ػٙي كظٝ ح٤ٚي ١ّّٛرطٍ ػٙي ِٓ ٚح٨ُى٘خٍ حٌمٛس َِكٍش: ح٤ٌٚٝ  حٌَّكٍش

 .َ.ق30 ػخَ حٌٔخرؼش و١ٍٛرخطَح ػٙي ٔٙخ٠ش كظٝ حٌَحرغ ١ّّٛرطٍ ػٙي ِٓ ٚح١ٙٔ٨خٍ ح٠ٌؼف َِكٍش: حٌؼخ١ٔش  حٌَّكٍش

 ُ٘ ٍِٛوٙخ ح٤ٌٚٝ حٌَّكٍش

 .(:ي.ل284 – 323) األوو وسىيبطه( 5) 

 .حٌٕز١ٍش حٌّمي١ٔٚش حٌؼخث٩ص اكيٜ اٌٝ ٠ٕظّٝ -1

 ػخَ ٍِىخً  ٔفٔٗ ٓأػٍ كظٝ َِٜ ػٍٝ ٠٨ٚظٗ أػٕخء ٓٛحء َِٜ فٝ كىّٗ ط١١ٛي أؿً ِٓ ػيس كَٚد فٝ ىهً -2

 .َِٜ َِوِ٘خ رط١ٍّش اِزَح٠ٍٛ١ش ٚوْٛ. َ.ق305

 .رخٌّٕمٌ ٌٚمذ َِٜ فٝ ٚحٌّخ١ٌش ح٦ىح٠ٍش حٌٕظُ أْٓ ٟٚغ -3

 .(:ي.ل246-284) اهثاًى وسىيبطه( 2) 

 .ٚحٌؼمخف١ش ح٨لظٜخى٠ش حٌّـخ٨ص ٗظٝ فٝ وز١َس ٠ٙٔش أكيع أر١ٗ ٚفخس رؼي حٌؼَٕ طٌٛٝ ح٤ٚي ١ّّٛرطٍ حرٓ ٘ٛ -1

 .ػٙيٖ فٝ وز١َس اِزَح٠ٍٛ١ش َِٜ أٛزلض -2

 .١ٓٚخ١ٓش ٚػٔى٠َش حلظٜخى٠ش ٤٘يحف ٚأف٠َم١خ ح٤كَّ ٚحٌزلَ حٌؼَر١ش حٌـ٠َِس ٗزٗ ٔلٛ وز١َحً  ٙخطٛؿ ػٙيٖ ٗٙي -4
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 حٌٜخٌق أٚ رخٌو١َ ٌمذ كظٝ ك١ّيس رٜفخص ٠ظّظغ ٚوخْ ٚحٌيٖ هٍف .(:ي.ل 225 -246) اهثاهج وسىيبطه( 3)

 ِٕٔٛد حٔوفٞ ك١ّٕخ ٌُٙ حٌلى١ِٛش حٌغ٩ي ٛٛحِغ ٚفظق ح٤٘خٌٝ ػٍٝ حٌّفَٟٚش ح٠ٌَحثذ ربٓمخ١ أَِ ٤ٔٗ (ػًٍ)

 .ٚحٌؼمخفش ٌٍؼٍُ ِلزخً  ٚوخْ ِٔظٛحٖ ػٓ ح١ًٌٕ ف٠١خْ

 ُ٘ ٍِٛوٙخ ٚأَٗٙ حٌؼخ١ٔش حٌَّكٍش

 .حٌزطخٌّش ٌلىُ حٌظيٍ٘ٛ ِٓ ٌَّكٍش ريح٠ش حٌَحرغ رط١ٍّّٛ ػٙي ٠ؼظزَ  .(:ي.ل 275-225) اهرابع وسىيبطه( 5) 

 ػَّٖ ٠ظـخُٚ ٌُ ١ف٩ً  طَن,  َ.ق203 ػخَ حٌَحرغ رط١ٍّّٛ طٛفٝ .(:ي.ل587 – 273) اهخاىس وسىيبطه( 2) 

 حٔٙخٍص,  حٌ٘و١ٜش ِٜخٌلٗ طلم١ك أؿً ِٓ حٌز٩ى ىحٍ حٌٌٜ حٌٜغ١َ حٌٍّه ػٍٝ رخٌٛٛخ٠ش( أؿخػٛو١ٍْ) ٚحٔفَى حٌٔخرؼش

 .حٌوخٍؿ١ش أ٩ِوٙخ ِؼظُ ٚفميص ٚحلظٜخى٠خ ١ٓخ١ٓخً  حٌز٩ى

 كَد أػٕخء غَق, ػَ٘ حٌؼخٌغ ١ّّٛرطٍ أه١ٙخ ِغ حٌؼَٕ طٌٛض حٌزطخٌّش ٍِٛن آهَ :اهسابعة مهيوباترا( 3) 

 ٌظـٍْ ِٕٗ طوٍٜض ِخ َٓػخْ ٌىٓ,  ػَ٘ حٌَحرغ رط١ٍّّٛ حٌٜغَ أه١ٙخ رـٛحٍ ل١َٜ ١ٌٛ٠ّٛ فؤؿٍٔٙخ ح٦ٓىٕي٠ٍش

 ِغ طلخٌفض,  ٍِٚخ ػٍٝ ٍِىش ٌظلٜذ طوط٢ وخٔض َِٜ ػٍٝ ٍِىخً  ١ٌىْٛ حٌؼَٕ ػٍٝ ِؼٙخ ل١َٜ ١ٌٛ٠ّٛ ِٓ حرٕٙخ

 ػٕيِخ,  َ.ق31 ػخَ( حٌزل٠َش حوظ١َٛ) ِؼَوش فٝ ٠ِّ٘ظٗ رؼي حٔظلَ ػُ ًٌه رؼي طِٚؿظٗ حٌٌٜ حٔط١ّٔٛٛ ِخٍوّٛ

 .حٌَِٚخٔٝ حٌلىُ طلض َِٜ ٌظٔم٢. َ.ق30 ػخَ ح٨ٔظلخٍ لٍَص حٔظٙٝ لي حٌزطٍّٝ حٌلىُ أْ و١ٍٛرخطَح ػٍّض

 اٟفخء ِغ َٗل١ش أْٓ اٌٝ طٔظٕي ىٌٚش الخِش ٘ٛ حٌزطخٌّش ا١ٌٗ ٠َِٝ حٌٌٜ حٌٙيف وخْ : ) ػخٌؼخً : حٌل١خس ح٦ؿظّخػ١ش (

 .ح١١ٕ١ٌٛٓ حٌلىخَ ِظَٙ فٝ ح١٠ٌَّٜٓ ِٓ ٍػخ٠خُ٘ أِخَ حٌظٍٙٛ ػٍٝ كَٛٛح,  ػ١ٍٙخ ح١ٌٛٔخ١ٔش حٌٜزغش

 ١ٌؼظّيٚح ٚح٤غ٠َك حٌّمي١١ٔٚٓ حٌوٜٛٙ ٚؿٗ ٚػٍٝ ح٤ؿخٔذ أِخَ َِٜحػ١ٙخ ػٍٝ حٌز٩ى أرٛحد فظلٛح ٔفٔٗ حٌٛلض فٝ

 ح٤ٓخ١ٌذ رؤكيع ٚهزَحص أِٛحي ٍإّٚ ِٓ ٌي٠ُٙ ٠ظٛحفَ ٌّخ ٌُٙ ِو١ٍٜٓ وؤػٛحْ كي٠ؼش رط١ٍّش ىٌٚش طى٠ٛٓ فٝ ػ١ٍُٙ

 .ح٠ٌَّٜش حٌظـخٍس ٚٔظُ ح٨لظٜخى٠ش

 :١زمخص ػيس اٌٝ أٌٔحن حٌّـظّغ ١زمخص ٚطٕمُٔ

 : واهيوًاًيون اهىكدوًيون (5)

 .ٚحٌّٕق حٌٙزخص ػ١ٍُٙ ٚأغيلٛح حٌؼ١ٍخ رخٌٛظخثف ٚحهظُٜٛ٘ َِٜ فٝ ح٨ٓظمَحٍ ػٍٝ حٌّمي١١ٔٚٓ حٌزطخٌّش ٗـغ

 حٌَّٜف١ش ٚح٤ػّخي رخٌظـخٍس ٠٘ظغٍْٛ وخٔٛحٚ ح٦ٓىٕي٠ٍش فٝ وز١َس ؿخ١ٌش ٠ىْٛٔٛ وخٔٛح :اإلسمًدرية يٍود( 2)

 .ِظ١ِّ حؿظّخػٝ ٟٚغ ٌُٚٙ ٚح٦لَحٝ

 حٌظٝ ٌٍّىخٔش ٚٔظَحً  حٌؼخٍِش ح٠٤يٜ ٚرخػظزخٍُ٘ ح٨لظٜخى ٚػّخى حٌٔخكمش ٚح٤غٍز١ش ح١ٕ١ٌْٛٛ حٌز٩ى أً٘ ُ٘ :اهىصريون( 3) 

 حٌٟٛغ طغ١َ: حٌَحرغ رط١ٍّّٛ حٌٍّه ػٙي ٌِٕ ٌٚىٓ رخٌظؼخٌٝ طظُٔ ِؼخٍِش ح١٠ٌَّٜٓ ٠ؼخٍِْٛ وخٔٛح ٚ ح١ٌٛٔخ١ْٔٛ رٙخ ٠ظّظغ

 وّخ ح١ٌٛٔخ١ٔش حٌٍغش طؼٍُ ػٍٝ ح٠ٌَّْٜٛ فخلزً أػٍٝ ٚظخثف ٌظٌٛٝ ح١٠ٌَّٜٓ أِخَ حٌّـخي افٔخف فٝ حٌيٌٚش ٚأهٌص ل٩١ًٍ 

 .ح٦ىحٍٜ حٌـٙخُ فٝ حٌي١ٔخ حٌٛظخثف ٠٘غٍْٛ ِٓ ُٚ٘ ح١٠ٌَّٜٓ حٌّٛظف١ٓ فجش ٔ٘ؤص ٚ .حٌّلخٍر١ٓ فجش ُِٕٙ ط٘ىً

 .ح١٠ٌَّٜٓ ك١خس فٝ حٌي١ٕ٠ش حٌؼم١يس أ١ّ٘ش حٌزطخٌّش أىٍن -1:  ) ٍحرؼخً : حٌل١خس حٌي١ٕ٠ش (

 .حٌي٠ٕٝ رخٌظٔخِق ػخَ ر٘ىً حٌي١ٕ٠ش ١ٓخٓظُٙ حطّٔض ٌٌٌه -2

 .ح٠ٌَّٜش ٌٍي٠خٔش حكظَحُِٙ اظٙخٍ ػٍٝ كَٛٛح -3

 .َِٜ ىهٌٛٗ فٍٛ ح٠ٌَّٜش ٧ٌٌٙش حٌمَحر١ٓ رظمي٠ُ رخىٍ لي ح٤وزَ ح٦ٓىٕيٍ وخْ -4

 وخْ حٌظٝ ح٠ٌَّٜش ح٦ٌٙش طّخػ١ً ربػخىس ٚلخَ ح٤ٚي رط١ٍّّٛ لٍيٖ -5

 .َِٜ حكظ٩ٌُٙ أػٕخء ػ١ٍٙخ حٓظٌٛٛح لي حٌفَّ

 ِٕٙخ حٌزؼٞ ٠ِحي ٨ٚ ح٠ٌَّٜش حٌّؼخري ِٓ حٌؼي٠ي ربٔ٘خء ح٘ظّٛح -6

 ؿ١ّؼٙخ طمغ ِؼخري ٚ٘ٝ ف١ٍش ِٚؼخري أىفٛ ِؼزي ِؼً ٌ٘ح ٠ِٕٛخ كظٝ ٗخِوخً 

 .حٌَّٜٜ حٌطَحُ ػٍٝ ر١ٕض حٌّؼخري ٌٖ٘ أْ ٚح٩ٌّكع َِٜ ٛؼ١ي فٝ

 .حٌفَحػٕش حٌٍّٛن ر٩ّرْ أٔفُٔٙ حٌزطخٌّش ٍٛٛ -7

 ح٢ٌٙش ٠٘زْٙٛ ٚأهٌٚح ح٠ٌَّٜش رخٌؼزخىحص َِٜ فٝ ح١ٌٛٔخْ طؤػَ -7

 رآٌٙظُٙ ح٠ٌَّٜش

 
 إدفو معبد
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 :  ) هخِٔخُ : حٌل١خس حٌؼمخف١ش ٚ حٌؼ١ٍّش (

 أ٘خء أْ ف١ٗ ٗه ٨ ِّخ أػ١ٕخ ػٍٝ ٚطظفٛق حٌٜيحٍس َِوِ طلظً ح٦ٓىٕي٠ٍش ؿؼً ِّخ رخٌؼٍُ وز١َحً  ح٘ظّخِخً  حٌزطخٌّش أظَٙ

 :ِٕٚٙخ ٍَٛحٌؼ ِوظٍف فٝ حٌؼخٌُ أٍؿخء ٗظٝ ِٓ ٚحٌيح١ٍٓٓ حٌؼٍّخء حؿظٌحد فٝ ح٤ػَ أرؼي ٌٗ وخْ ٚحٌّىظزش حٌؼٍُ ىحٍ

 .ٚح٤ٍٝ ٚحٌمَّ حٌّْ٘ ٤كـخَ ٔٔز١ش ريٍحٓخص لخَ ِٓ أٚي: ح٠ٌَخٟٝ أ٠ٍٔظخهٍّٛ: حٌفٍه -1

 ِـخي فٝ ح٤ٛٛي وظخد ٟٚغ حٌٌٜ: ال١ٍيّ: ػٍّخثٙخ ٚأَٗٙ,  وز١َحً  ٗؤٔخً  رخ٦ٓىٕي٠ٍش حٌؼٍُ ىحٍ رٍغض: ح٠ٌَخ١ٟخص -2

 .حٌطفٛ لخْٔٛ ٛخكذ: أ١ٍّٗيّ ـ ح٠ٌَخ١ٟش حٌٕٙيٓش

 ػٍٝ حٌؼخٔٝ رط١ٍّّٛ ألخِٙخ حٌظٝ حٌل١ٛحْ كي٠مش ٚؿٛى ٓخػي,  ٚحٌـَحكش حٌظ٠َ٘ق فٝ ح٦ٓىٕي٠ٍش ػٍّخء رَع :حٌطذ -3

 ٚوخْ حٌي٠ِٛش حٌيٍٚس حوظ٘ف حٌٌٜ( ١َ٘ٚف١ٍّٛ): حٌؼخٌُ فٝ ٚحٌظ٠َ٘ق حٌطذ ػٍّخء أرَُ ِٓ وخْ,  حٌل١ٛحْ ػٍُ ططٍٛ

 .حٌٕزٞ َٓػش ٌم١خّ ري٠ؼش أىحس ٠ٔظويَ

 حٌلمخثك ِٓ حٌىؼ١َ اٌٝ ػٍّخإ٘خ طًٛٛ,  رخٌـغَحف١خ حٌزطخٌّش ط٘ـ١غ رف٠ً ح٦ٓىٕي٠ٍش ِيٍّ ح٘ظّض :حٌـغَحف١خ -4

 (.ح١ٍٟ٤ش حٌىَس ِل٢١ ل١خّ حٌّْ٘, كٛي ح٤ٍٝ ىٍٚحْ ٔظ٠َش) ِؼً حٌـغَحف١ش حٌؼ١ٍّش ٚحٌّزخىة

 َِٜ طخ٠ٍن لُٔ حٌٌٜ ح١ٌٛٔخ١ٔش رخٌٍغش حٌمي٠ُ َِٜ طخ٠ٍن وظخرش ِٓ( ِخ١ٔظْٛ) حٌَّٜٜ حٌىخ٘ٓ طّىٓ :حٌظخ٠ٍن -5

 .حٌَح٘ٓ ػَٜٔخ فٝ حٌّظزغ ٘ٛ حٌظم١ُٔ ٌ٘ح ٚأْ أَٓس ػ٩ػ١ٓ اٌٝ حٌفَػ١ٔٛش

 أـخُحطُٙ أػظُ ِٓ,  حٌٔىٕيٍٜ ح٤ىد حٌؼَٜ ٌ٘ح فٝ ح١ٌٛٔخٔٝ ح٤ىد ػٍٝ ٠طٍك,  وز١َحً  حُى٘خٍحً  ح٤ىد ٗٙي :ح٤ىد -6

 .١َ٘ٚىٚص ٚطخ٠ٍن ١َِّٛ٘ٚ ٩ِكُ َٔ٘: ح٤ىر١ش

 

 

 

 -: حٌظ٠ٜٛذ ِغ)×(  ػ٩ِش أٚ( ٛق) ػ٩ِش ٟغ:  ح٤ٚي حٌٔئحي

    [        . ]     ٕٓش ػ٩ػْٛ ٚػَّٖ ح٦ٓىٕيٍ طٛفٝ -1

  [        . ]    حٌوخِْ رط١ٍّّٛ حٌؼظخَ حٌزطخٌّش كىخَ آهَ -2

  [       .  ]     حٌزطخٌّش ػٙي فٝ ػٔى٠َش الطخػخص ١٠ٌٍَّٜٓ وخْ -3

 [       .  ]    َِٜ فٝ ح٨لظٜخى ِـخ٨ص وً ػٍٝ ح٨كظىخٍ حٌزطخٌّش ١زك -4

 [      . ]     رخٌظؼخٌٝ ح١٠ٌَّٜٓ ِغ ٠ظؼخٍِْٛ حٌزطخٌّش وخْ -5

  [      .  ]     رخ٦ٓىٕي٠ٍش ك١ٛحْ كي٠مش حٌؼخٔٝ رط١ٍّّٛ ألخَ -6

 [    .  ]      حٌٔىٕيٍٜ ح٤ىد حُٓ ح١ٌٛٔخٔٝ ح٤ىد ػٍٝ ٠طٍك -7

  [   .  ]   حٌفَّ ِٓ حٌَّطِلش حٌـٕٛى ػٍٝ ؿ١ُٛٗٙ طى٠ٛٓ فٝ حٌزطخٌّش حػظّي -8

   -: طفَٔ رُ:  حٌؼخٟٔ حٌٔئحي

 ؟ ح٦ٓىٕي٠ٍش ٌّي٠ٕش ح٨وزَ ح٨ٓىٕيٍ أ٘خء -1

 ؟ حٌٜخٌق حٌو١َ رٍمذ حٌؼخٌغ رط١ٍّّٛ ٌمذ -2

 .حٌَحرغ رط١ٍّّٛ رؼي حلظٜخى٠خ حٌز٩ى حٔٙخٍص -3

 .ح١ٌٛٔخ١ٔش حٌٍغش طؼٍُ ػٍٝ ح٠ٌَّْٜٛ الزخي -4

 -: حٌم١ٓٛٓ ر١ٓ ِّخ حٌٜل١لش ح٦ؿخرش حهظَ:  حٌؼخٌغ حٌٔئحي

 (ِٕف ـ ١١زش ـ ٍحلٛىس ـ فخٍّٚ) ل٠َش ِىخْ َِٜ فٝ حٌـي٠يس ِي٠ٕظٗ ح٤وزَ ح٦ٓىٕيٍ ألخَ -1

 (أٍٗٛ ـ رخرً ـ فخٍّ ـ ىٌٙٝ) ِي٠ٕش فٝ ؿ١٘ٗ لخىس حؿظّغ ح٦ٓىٕيٍ ٚفخس رؼي -2

 (حٌَحرغ ـ حٌؼخٌغ ـ حٌؼخٔٝ ـ ح٤ٚي) رط١ٍّّٛ حٌٍّه( حٌٜخٌق) رٍمذ ٌمذ -3

 (ح١ٌََِٔٛ ـ اىفٛ ـ ح٤لَٜ ـ حٌىَٔه) ِؼزي َِٜ فٝ حٌزطخٌّش أٔ٘ؤ٘خ حٌظٝ حٌّؼخري ِٓ -4

 (رط١ٍّْ ـ ٔمَح١١ْ ـ ح٦ٓىٕي٠ٍش ـ ى١ِخ١) ِي٠ٕش حٌزطخٌّش ػَٜ فٝ حٌؼخٌُ ِٛحٔت أوزَ أٛزلض -5

 (  حٌَحرغ ـ حٌؼخٌغ ـ حٌؼخٔٝ ـ ح٤ٚي) رط١ٍّّٛ حٌلىُ طٌٛٝ أْ رؼي حٌزطخٌّش ىٌٚش طيٍ٘ٛ َِكٍش ريأص -6

 (١َٚحىس ـ حٌز١ٍٛر١١ِٔٛ ـ ٍفق  ـ حٌزل٠َش أوظ١َٛ) ِؼَوش فٝ. َ.ق217 حٌزطخٌّش ح٠ٌَّْٜٛ ٗخٍن -7

 (١َ٘ىٚص ـ ِخ١ٔظْٛ ـ ف١ؼخغٍٛع ـ ال١ٍيّ)   ح٦ٓىٕي٠ٍش ِيٍٓش فٝ  ح٠ٌَخ١ٟخص ػٍّخء ِٓ -8
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 اهحضارة اهروىاًية                                                         

 

ىٌٚش )رط١ٍّّٛ رٓ ٨ؿّٛ ( رؼي ٚفخس ح٦ٓىٕيٍ ح٤وزَ حٔمّٔض ح٦ِزَح٠ٍٛ١ش حٌّمي١ٔٚش ر١ٓ ػ٩ػش ِٓ لٛحىس , ٚ أْٓ 

أْٓ ىٌٚش ح١ٌٍٔٛل١١ٓ فٝ ٠ٍٛٓخ ٚ حٌؼَحق , ٚر٩ى ِمي١ٔٚخ ِٓ ١ٜٔذ حٌمخثي  ) ١ٍٓٛلْ ( حٌزطخٌّش فٝ َِٜ , ٚ حٌمخثي 

 ٚ فٝ طٍه ح٤ػٕخء ظَٙص حٌل٠خٍس حٌَِٚخ١ٔش ٚريأص فٝ حٌظطٍٛ ح١ٌٔخٟٓ ٌظٔظىًّ ١َِٔس حٌل٠خٍس ح٦ٔٔخ١ٔش ..)حٔظ١ـّٛ ( 

 .حٌز١ٔٛش ( حٌلَٚد ) ح٠٦طخ١ٌش حٌـ٠َِس ٗزٗ فٝ ؿ١َحٔٙخ ِغ كَٚد فٝ ٚىهٍض. َ.ق753 ػخَ ٍِٚخ طؤٓٔض -1

 .ل١َخؿش ِي٠ٕش ِغ ٠ٛ١ٍش كَٚد فٝ أٚلؼٙخ ِّخ حٌّظ٢ٓٛ حٌزلَ غَد ػٍٝ ١ٌٍٔطَس ٓؼض ػُ -2

 .(.َ.ق146-264) حٌز١ٔٛش حٌلَٚد رخُٓ ػَفض ف١ّخ ػخَ ِخثش ٌّيس حٌلَٚد حٓظَّص -3

 .ِمي١ٔٚخ ِغ حٌلَٚد أف٠َم١خ غَد ّٗخي ػٍٝ ٌظ١ٔطَ ل١َخؿش ر٠ِّٙش حٔظٙض -4

. َ.ق148 ػخَ ٍِٚخ١ٔش ٠٨ٚش اٌٝ ِمي١ٔٚخ ٚطل٠ًٛ ح١ٌٛٔخْ ٗجْٛ فٝ رظيهٍٙخ حٔظٙض ِمي١ٔٚخ ِغ كَٚد فٝ ٍِٚخ ىهٍض ػُ -5

 .َ.ق146 ػخَ ح١ٌٛٔخْ ر٩ى رؼي٘خ ِٚٓ

 .َ.ق64 ػخَ  ٍِٚخ١ٔش ٠٨ٚش اٌٝ ٚطل٠ٍٛٙخ ٠ٍٛٓخ فٝ ٔفًٛ٘خ ِي حٓظطخػض ك١غ حٌَ٘ق اٌٝ ٍِٚخ حطـٙض -6

ٚ حٓظطخػض ّٟٙخ ٚ  كىخِٙخ ٟؼف اٌٝ حٌزط١ّ١ٍش ح٤َٓس ىحهً حٌَٜحػخص ٚٓخػيص َِٜ اٌٝ ٍِٚخ حطـٙض ػُ -7

 .ق.َ (  30طل٠ٍٛٙخ اٌٝ ٠٨ٚش ٍِٚخ١ٔش ػخَ )

 ٍِٚخ١ٔش رل١َس حٌّظ٢ٓٛ حٌزلَ ٚأٛزق ِٕخُع ر٩ حٌمي٠ُ حٌؼخٌُ ١ٓيس ٍِٚخ أٛزلض حٌَِٚخْ أ٠يٜ فٝ َِٜٚ ٠ٍٛٓخ رٔم١ٛٚ 

 .حٌـٙخص وً ِٓ حٌَِٚخ١ٔش ح٦ِزَح٠ٍٛ١ش رٗ طل٢١

 مظاهر الحضارة الرومانيت
 .وز١َس ٚر٠َ٘ش ١ز١ؼ١ش ِٚٛحٍى ٚحٓؼش ٍُحػ١ش أٍحٟٝ رّٔخكخص ا٠طخ١ٌخ ٔؼّض -:  ) أ٨ًٚ : حٌل١خس ح٨لظٜخى٠ش (

 .حٌٜٕخػش ؿخٔذ اٌٝ ٚحٌظـخٍس حٌٍِحػش ػٍٝ لخثّخً  حٌَِٚخٔٝ ح٨لظٜخى ظً ٚ ػٍٝ ٌ٘ح حٌٕلٛ

 :اٌزضاعح( 1) 

 .حٌَِٚخْ ك١خس أٓخّ حٌٍِحػش وخٔض -

 .ٚػز١ي٘خ ح٤َٓس أفَحى ؿ١ّغ رٙخ ٠ؼًّ حٌؼٍٜٛ أليَ ٌِٕ ٍِٚخ فٝ لخثّش حٌفَى٠ش حٌٍّى١ش وخٔض -

 .حٌؼز١ي ِٓ وز١َس أػيحى ػٕيُ٘ ٚػًّ حٌٍِحػ١ش ٍحٟٝح٨ ِٓ ٚحٓؼش ِٔخكخص ح٨ٍٓظمَح١١ش حٌطزمش حِظٍىض -

 .ٚحٌزمٛي ٚحٌفخوٙش حٌؼٕذ ٚوََٚ ح٠ٌِظْٛ رٔخط١ٓ ـ ٌيٜ حٌَِٚخْ حٌٍِحػ١ش حٌّلخ١ًٛ أُ٘ حٌمّق: حٌّلخ١ًٛ أُ٘

 .ٚؿٍٛى٘خ ٚأٛٛحفٙخ أٌزخٔٙخ أؿً ِٓ طَرٝ ٚح٤غٕخَ ٚح٤رمخٍ حٌوٕخ٠َُ: حٌل١ٛحٔخص أُ٘

 .حٌَِٚخ١ٔش ٧ٌِزَح٠ٍٛ١ش حٌيحثُ ٌٍمّق ِوِْ وخٔض َِٜ -

 :اٌصٕاعح( 0) 

 .أ١ّ٘ظٙخ ك١غ ِٓ حٌٍِحػش ِٓ ٔٔز١خً  ألً حٌٜٕخػش وخٔض -

 :ح٢طٝ فٝ طظّؼً حٌمي٠ّش ٍِٚخ فٝ حٌىز١َس حٌٜٕخػخص ٚوخٔض -

 و١ّخص حٓظوَحؽ طُ وّخ ٚح٤ٍٓلش ح٤ىٚحص ٕٛخػش فٝ حٓظويِض حٌظٝ حٌّؼخىْ ٨ٓظوَحؽ حٌّٕخؿُ حٓظويِض: حٌظؼي٠ٓ -1

 فٝ ٚحٌمٜي٠َ ٚحٌَٛخٙ حٌلي٠ي حٓظويحَ ٚطُ ٚحٌّـَٛ٘حص حٌؼٍّش ٕٛخػش فٝ طٔظويَ حٌظٝ ٚحٌف٠ش حٌٌ٘ذ ِٓ وز١َس

 .ح٤ٍٓلش ٕٛخػش

 .حٌّوظٍفش حٌَّ٘ٚػخص ٌزٕخء حٌلـخٍس حٌّلخؿَ ٚفَص: حٌّلخؿَ -2

 .ح١ٌي٠ٚش حٌٜٕخػخص رـخٔذ حٌفوخٍ ٕٛخػش أؿً ِٓ ٛغ١َس ِٜخٔغ ٍِٚخ حٔ٘ؤص: حٌفوخٍ -3

 .ٚحٌٕـخٍس حٌطٛد ٕٚٛخػش ٚحٌٜزخغش ح١ٌٕٔؾ ٕٛخػش فٝ طّؼٍض: أهَٜ ٕٛخػخص -4

 :اٌرجاضج( 5) 

 .حٌَِٚخ١ٔش ح٤لخ١ٌُ ر١ٓ ٚحٌٍٔغ حٌز٠خػش طزخىي ػٍٝ لخَٛس حٌٍّىٝ حٌؼَٜ فٝ ٍِٚخ فٝ حٌظـخٍس وخٔض -1

 .أغٔطْ ٠ي ػٍٝ حٌَِٚخ١ٔش ح٦ِزَح٠ٍٛ١ش ػٙي ريأ أْ ٌِٕ حٌظـخٍٜ حٌٕ٘خ١ حُىحى -2
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  أغٔطْ؟ ػٙي فٝ حٌظـخٍٜ حٌٕ٘خ١ حُى٘خٍ: طفَٔ رُ

  :٘ٝ أٓزخد ٌؼيس ًٌه ٠َؿغ

 .ٚحٌوخٍؽ حٌيحهً فٝ ح٦ِزَح٠ٍٛ١ش ػٍٝ ٍِٚخ فٝ حٌَّو٠ِش ح٦ىحٍس ١ّٕ٘ش -1

 .حٌَِٚخٔٝ ح٤ٓطٛي لٛس رف٠ً حٌزل٠َش ح٩ٌّكش طؤ١ِٓ -2

 .ٚأٓزخ١ٔخ أف٠َم١خ فٝ ؿي٠يس أٓٛحق فظق -3

 .ؿي٠ي ِٓ حٌظـخٍٜ ٔ٘خ١ٙخ ٌّّخٍٓش ٌم١َخؿش حٌفَٛش اػطخء -4

ٚ وخٔض حٌٔفٓ حٌظـخ٠ٍش حٌَِٚخ١ٔش ِظميِش ر٘ىً  حٌَِٚخ١ٔش ح٠٨ٌٛخص ر١ٓ ٌٍَر٢ ىحه١ٍخً  ٠َ١مخً  حٌّظ٢ٓٛ حٌزلَ أٛزقٚ ٘ىٌح 

 وز١َ ػٓ حٌٔفٓ ح١ٌٛٔخ١ٔش 

 حٌٕمٛى:ح٘ظُ حٌَِٚخْ رظٛف١َ حٌؼ٩ّص حٌٕمي٠ش حٌوخٛش رُٙ ٌظ١ًٙٔ حٌّؼخ٩ِص حٌظـخ٠ٍش ٚ وخٔض طٜٕغ ِٓ حٌف٠ش ٚ حٌٌ٘ذ ٚ حٌزَِٚٔ -

 ٠ٕش ح٦ٓىٕي٠ٍش: ٘خى٠ٍخْ ٠ظليع ػٓ ِي اهتواصو االقتصادى بين ىصر و اهروىان  -

طليع ح٦ِزَح١ٍٛ ٘خى٠ٍخْ ػٓ ِي٠ٕش ح٦ٓىٕي٠ٍش لخث٩ً : أٙخ ِي٠ٕش غ١ٕش طظّظغ رخٌؼَحء ٚ حٌَهخء , ٠٨ٛؿي رٙخ ػخ١ً 

ػٓ حٌؼًّ , فٕٙخن ِٓ ٠ؼًّ فٝ ٕٛخػش حٌِؿخؽ ٚ آهَْٚ ٠ؼٍّْٛ فٝ ٕٛخػش حٌزَىٜ , ٚ وؼ١َْٚ ٠ؼٍّْٛ اِخ فٝ 

د حٌؼخ٘خص ِٓ حٌؼـِس ٚ حٌؼ١ّخْ وخْ ٌىً ػٍّٗ , ٚ كظٝ ٕٛخػش ح١ٌٕٔؾ حٚ فٝ أٜ كَفش أٚ ٕٛخػش أهَٜ كظٝ أٛلخ

 ح٠ٌٌٓ فميٚح أ٠ي٠ُٙ ٨ ٠م٠ْٛ ك١خطُٙ ػخ١ٍ١ٓ 

: لخَ حٌَِٚخْ رظؼي٠ً طم٠ُّٛٙ حٌمي٠ُ حٌٌٜ لُٔ حٌٕٔش اٌٝ ػَ٘س أَٗٙ  اهتواصو اهحضارى بين ىصر و اهروىان -

ُ ح٤ُ٘ حٌٌٜ ٠ؼظّي ػٍٝ حٌٕٔش ح١ٌّٔ٘ش حٌظٝ ١ٌٜزق وخٌظم٠ُٛ حٌَّٜٜ حٌٌٜ ٠ظىْٛ ِٓ حػٕظٝ ػَ٘ َٗٙحً ٤ٔٗ حٌظم٠ٛ

 ٠ِٛخً ٚ ٍرغ ح١ٌَٛ  365طظىْٛ ِٓ 

 ١ٓخ١ٓش أٔظّش رؼ٩ع َِٚص ا٠طخ١ٌخ فٝ ٔ٘ؤص حٌظٝ ح٦ِزَح٠ٍٛ١ش ػخّٛش ٘ٝ ٍِٚخ وخٔض:  ) ػخ١ٔخً : حٌل١خس ح١ٌٔخ١ٓش (

 ح٤ِزَح١ٍٜٛ حٌٕظخَ ـ حٌـٍّٜٙٛ حٌٕظخَ ـ حٌٍّىٝ حٌٕظخَ                                        :٘ٝ

 ٚ حٌل١خس ِيٜ ٠لىُ ٚ حٌٍٔطخص وً ٠يس فٝ ٠ـّغ ٚحكي فَى ػٍٝ لخثُ ٔظخَ ٘ٛ:  .(َ.ق314 -335) اٌٍّىٝ إٌظاَ( 1) 

 رؼيس ِٓ حٌلىُ ٠ٍٛع

 .حٌٍّىٝ حٌٕظخَ ػٍٝ. َ.ق 753 ػخَ ٌِٕ ٍِٚخ طؤٓٔض 

 ٚػمذ حٌل١خس ِيٜ ٠ٚلىُ ٚحٌؼٔى٠َش ٚح١ٌٔخ١ٓش ٚحٌم٠خث١ش حٌي١ٕ٠ش حٌ٘جْٛ فٝ حٌؼ١ٍخ حٌٍٔطش ر١يٖ: حٌٍّه -1

 .حٌـي٠ي حٌٍّه حهظ١خٍ ٌل١ٓ فم٢ أ٠خَ هّٔش ٌّيس ٍِٚخ ١ٌلىُ ٌٗ ٔخثذ حهظ١خٍ ٠ظُ ٚفخطٗ

 .ٌٍٍّه حٓظ٘خ٠ٍخً  ٠ٚؼظزَ ح٨ٍٓظمَح١١ش حٌطزمش ِٓ ػ٠ٛ 300 ِٓ ٠ظىْٛ: ) حٌٔخٔظٛ ( ح١ٌ٘ٛم ِـٍْ -2

 ٌظٜزق ح٤ك١خء ٌٖ٘ حٔيِـض ػُ ٍِٚخ ألٔخَ ٘ٝ ك١خً  ػ٩ػ١ٓ اٌٝ ٠ٕمُٔ حٌَِٚخٔٝ حٌ٘ؼذ وخْ ك١غ: ح٤ك١خء ؿّؼ١ش -3

 .حٌ٘ؼذ طُٙ أٍِٛ ٌّٕخل٘ش حٌٍّه ِٓ رؤَِ ٠ـظّغ ٗؼزٝ وّـٍْ حٌـّؼ١ش ٌٖ٘ طؼظزَٚ .ػ٩ػش

 ػخَ حٌٍّىٝ حٌٕظخَ أٓمطٛح ٚرخٌفؼً ػ١ٍُٙ ٚط٠ُٛؼٙخ ٍٓطخطٗ حٌٍّه ٍٓذ ح٨ٍٓظمَح١١ْٛ لٍَ ٚ وّخ كيع فٝ ح١ٌٛٔخْ فمي -

  حٌـٍّٜٙٛ حٌٕظخَ ٚأػٍٕٛح. َ.ق510

 ٗؼزٗ رّؼخٔخس اكٔخٓٗ ٌؼيَ( طخٍو٠ّٕٛٛ) حٌٍّه ػٍٝ حٌؼٍٛس رؼي حٌٕظخَ ٌ٘ح لخَ .(:َ.ق03-314) اٌجّٙٛضٜ إٌظاَ( 0) 

 .حٌَِٚخٟٔ حٌظمخ١ٌي ػٍٝ ٚطؼي٠ٗ

 :٠ٍٝ ف١ّخ حٌٕظخَ ٌ٘ح ٚطّؼً

 .حٌ٘ؼذ رٛحٓطش حٌّزخَٗ رخ٨ٔظوخد حهظ١خٍّ٘خ ٠ظُ ٚحكي ػخَ ٌّٚيس ٠ٕٛٓخً  ٠ٕظوزخْ حٌلىخَ ِٓ حػٕخْ ّ٘خ: حٌم٩ْٜٕ -1

 ٚح٨لظٜخى٠ش ٚحٌظ٠َ٘ؼ١ش ح١ٌٔخ١ٓش حٌز٩ى ٗجْٛ ٠ٚي٠َ ح٨ٍٓظمَح١١١ٓ ِٓ ػ300ٛ٠ ِٓ ٠ظىْٛ: ح١ٌ٘ٛم ِـٍْ -2

 .ٚحٌؼٔى٠َش

  حٌؼخِش ٔمزخء أكي ىػٛس ػٍٝ رٕخء ٚطٕؼمي حٌ٘ؼز١ش ٌٍـّؼ١ش ططٍٛحً  طؼظزَ: حٌمزخثً ؿّؼ١ش -3

 رؤٚحَِ حٌؼخِش ٠ٚزٍغْٛ حٌؼخِش ِ٘خوً حٌّي٠ٕش ٌلىخَ ٠لٍّْٛ رل١غ ٚحٌؼخِش حٌيٌٚش ر١ٓ حًٌٛٛ ِّ٘س ُ٘: حٌؼخِش ٔمزخء -4

 .حٌلىِٛش

 ِظؼيىس ١٘جخص ر١ٓ ط٠ُٛؼٙخ ٚ حٌٍٔطخص طم١ُٔ أٓخّ ػٍٝ ٠مَٛ كىُ ٔظخَ:  حٌـٍّٙٛٞ حٌٕظخَ
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 ٍِٚخ ى٠ّمَح١١ش

 ٗى١ٍش ِٔخٚحس وخٔض أٔٙخ ا٨ ح٦َٗحف ِغ لخٔٛٔخً  حٌّٔخٚحس ٌُٙ وفٍض كمٛلخ رَِٚخ حٌـٍّٜٙٛ حٌٕظخَ فٝ حٌؼخِش ِٕق ِٓ حٌَغُ ػٍٝ

 ٌٍؼخِش ٠ىٓ ٌُٚ حٌّٕخٛذ ؿ١ّغ ػٍٝ حٓظٌٛٛح ٚرخٌظخٌٝ ح٤َٗحف ِٓ ٤َٓ ٠ٕظّْٛ َِٗل١ٓ حٔظوخد اٌٝ ١ّ٠ٍْٛ حٌؼخِش وخْ ك١غ

 .حٍٓظمَح١١خً  ٔظخِخً  حٌٛحلغ فٝ ظً ٚأّخ حٌىٍّش رّؼٕٝ ى٠ّمَح١١خً  ٍِٚخ فٝ حٌـٍّٜٙٛ حٌٕظخَ ٠ىٓ ٌُ ٚ٘ىٌح ِٕٙخ ١ٜٔذ

 (:034 –. َ.ق51) اإلِثطاطٛضٜ إٌظاَ( 5)

 .ٍِٚخ ػٍٝ( 14َ –. َ.ق27( )أٚوظخف١ّٛ) حٌمخثي ر١ٔطَس َ.ق30 ػخَ ِٓ حٌؼَٜ ٌ٘ح ٠زيأ -

 حٔفَحىٖ ٚرّـَى َ.ق 27 ػخَ( أغٔطْ) ٌمذ ح١ٌ٘ٛم ِـٍْ ِٕلٗ ٚلي حٌَِٚخ١ٔش ح٦ِزَح٠ٍٛ١ش ػٙي أوظخف١ّٛ ريأ -

 :فٝ ٠ّىٓ حٌمِٛٝ ٍِٚخ أِٓ أْ أىٍن رخٌؼَٕ

 .كٌٛٗ ٚحٌظفخفُٙ حٌَِٚخْ حٌؼٔى١٠َٓ حٌمخىس ر١ٓ ح٨ٔمٔخِخص أٙخء -1

 .حٌَِٚخ١ٔش ح٦ِزَح٠ٍٛ١ش ٍرٛع فٝ ح٤ِٓ اػخىس -2

 .ٚحٌَ٘ق حٌّ٘خي فٝ حٌَِٚخ١ٔش ح٦ِزَح٠ٍٛ١ش أ٩ِن ػٍٝ حٌّلخفظش -3

 .حٌَِٚخْ ٌٍّٛح١ٕ١ٓ ح٨ؿظّخػ١ش حٌؼيحٌش طلم١ك -4

 :ّ٘خ وز٠َ١ٓ ل١ّٔٓ اٌٝ حٌَِٚخ١ٔش ح٦ِزَح٠ٍٛ١ش لّٔض 395 ػخَ فٝ

حٓظَّص رؼي ٓم١ٛ ٍِٚخ ٌّيس طمظَد ِٓ .حٌمٔطٕط١ٕ١ش: ػخّٛظٙخ(اٌث١زٔط١ح اٌسٌٚح) اٌغطل١ح اٌطِٚا١ٔح اإلِثطاطٛض٠ح(  أ

 1453َحٌفخطق ػٍٝ ِي٠ٕش حٌمٔطٕط١ٕ١ش ٕٓش ح٤ٌف ػخَ ٚ لي حٔظٙض ِٓ حٌٛؿٛى ربٓظ٩١ء حٌٍٔطخْ حٌؼؼّخٔٝ ِلّي 

 ك٠خٍحص آهَ ٓمطض ٚرخٌظخٌٝ َ,476 ػخَ حٌزَرَ ٠ي ػٍٝ ٓمطض ٍِٚخ: ػخّٛظٙخ اٌغطت١ح اٌطِٚا١ٔح اإلِثطاطٛض٠ح( ب

 .حٌمي٠ُ حٌؼخٌُ

 :  ) ػخٌؼخُ : حٌل١خس ح٦ؿظّخػ١ش (

 :حٌَِٚخٔٝ حٌّـظّغ ١زمخص

 حٌلمٛق وخفش ٌُٚٙ ٗخٓؼش ٍُحػ١ش أٍحٟٝ ٚرلُٛطُٙ ٚحٌّخي حٌٍٔطش طّظٍه حٌظٝ حٌؼ٠َش حٌطزمش ٘ٝ: ح٤َٗحف ١زمش -1

 .حٌـ١ٖ ٍؿخي وزخٍ ُٚ٘ حٌفَٓخْ ُِٕٚٙ ح١ٌٔخ١ٓش

 وؼَس ِٓ ٚط٠ٍَٚح ٛؼزش حلظٜخى٠ش ك١خس ػخٗٛح حٌَِٚخٔٝ حٌّـظّغ ِٓ وز١َحً  ؿِءحً  ٠٘ىٍْٛ: حٌلَف١١ٓ حٌظـخٍ ١زمش -2

 .ٍِٚخ كَٚد

 كمٛلُٙ ١ًٌٕ ح٦َٗحف ِغ حٌٍّٔٝ حٌَٜحع فٝ ٚحٌلَف١١ٓ حٌظـخٍ ١زمش ِغ حٗظَوٛح: ٚحٌِّحٍػ١ٓ حٌؼخِش ١زمش -3

 .ًٌه فٝ وز١َس أـخُحص ٚكممٛح ٚح٨ؿظّخػ١ش ح١ٌٔخ١ٓش

 .حٌّـظّغ ىحهً كم١م١ش أُِش ٚٗىٍٛح ٚح١ٌٔخ١ٓش ح٨ؿظّخػ١ش كمٛلُٙ وخفش فميٚح ح٠ٌٌٓ حٌلَد أَٜٓ ُ٘: حٌؼز١ي ١زمش -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمصر زيارة فى هادريان
 " معبداً لإلله السكندرى 138:116أقام اإلمبراطور الرومانى هادريان " 

 " سرابيس " المعبود المصرى اإلغريقي ، كما زار مصر و قام برحلة إلى
 الصعيد عن طريق نهر النيل ووصل إلى األقصر ، و أثناء عودتة غرق  

 ةصديقة أنطينوس فى النيل فحزن علية اإلمبراطور و أمر بتشييد مدين
 فى مكان الحادث تحمل اسمة ، وهى مدينة " أنطينوبوليس "  

 و هى مدينة الشيخ عبادة اآلن تجاه ملوى محافظة المنيا
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 .ح٤رخ١َس ٚػزخىس حٌّؼزٛىحص رؼٞ ػزخىس فٝ حٌي١ٕ٠ش حٌل١خس طّؼٍض:  ) ٍحرؼخً : حٌل١خس حٌي١ٕ٠ش (

 :اٌطِٚاْ ِعثٛزاخ( 1) 

 حٌَِٚخْ ػٕي حٌّؼزٛىحص وز١َ ٚ٘ٛ حٌٜخف١ش حٌّٔخء ٠ّؼً حٌٌٜ( ؿٛر١ظَ) ٚأّ٘ٙخ حٌَِٚخْ ِؼزٛىحص طؼيىص -1

 .ح١ٌّٔل١ش حٌي٠خٔش حٔظ٘خٍ رؼي حٌؼزخىس ٌٖ٘ ٓمطض ِخ َٚٓػخْ ٚط١ز٠َّٛ أغٔطْ ِؼً ح٤رخ١َس ػزخىس حٔظَ٘ص وّخ -2

 ط٠َّٕخً  أٚ هخٛخً  أػيحىحً  ٚظ١فظُٙ طظطٍذ ٨ٚ ح٨ؿظّخػ١ش حٌطزمخص ِٓ غ١َُ٘ ػٓ ١ِِّس ١زمش ٌٍىٕٙش ٠ىٓ ٌُ :اٌىٕٙح (2)

 .رخٌيٌٚش حٌي٠ٓ حٍطزخ١ ِيٜ ػٍٝ ى١ًٌ ٚ٘ٛ ِّٚخٍٓش

طؤػَ حٌَِٚخْ رخ٦غ٠َك ٚ ح٠ٌٌٓ وخٔٛح ريٍُٚ٘ ِظؤػ٠َٓ رخٌل٠خٍس ح٠ٌَّٜش  اهتواصو اهديًي بين ىصر و اهروىان :

حٌمي٠ّش , فمي أهٌ حٌَِٚخْ ػٓ ح٦غ٠َك حٌىؼ١َ ِٓ ِؼظميحطُٙ حٌي١ٕ٠ش ٚ حٔظمٍض اٌٝ ٍِٚخ ػزخىس رؼٞ حٌّؼزٛىحص ح٠ٌَّٜش 

خ١ٌّش , ٚ ألخِٛح ٌّٙخ حٌّؼخري حٌمي٠ّش ِؼً " َٓحر١ْ " حٌّؼزٛى حٌَّٜٞ ح٦غ٠َمٟ , ٚ ا٠ِ٠ْ حٌّؼزٛىس ح٠ٌَّٜش حٌؼ

 حٌي١ٕ٠ش , ٚ وٌٌه لخِض ػزخىحص ٌزؼٞ ح٤رخ١َس حٌَِٚخْ ٔظ١ـش طؤػَُ٘ رظخَ٘س طمي٠ْ حٌفَحػٕش فٝ َِٜ حٌمي٠ّش 

 رم١ش فٝ حٔظَ٘ص ػُ ِٚٓ ح١ٌَّٓش حٌٍغش ٚؿؼٍٛ٘خ ح٩ٌط١ٕ١ش حٌٍغش حٌَِٚخْ حٓظويَ:  ) هخِٔخً : حٌل١خس حٌؼمخف١ش ٚ حٌؼ١ٍّش (

 .حٌَِٚخٔٝ حٌظٛٓغ ٔظ١ـش ٍِٚخ أٔلخء

 .أغٔطْ ػَٜ فٝ حٌ٘ؼَ حُىَ٘:حٌ٘ؼَ -1

 .ح١ٌ٤خىس حٌٍّل١ّش ل١ٜيطٗ فٝ ٍِٚخ طؤ١ْٓ لٜش هٍي حٌٌٜ ٚ٘ٛ أغٔطْ ُِٓ ظَٙ حٌَِٚخْ ٗؼَحء أػظُ فَؿ١ً

 ِؼً رخ١ٌٛٔخ١ٔش حٌظخ٠ٍن وظزٛح ٤ُٔٙ ح١ٌٛٔخْ ِئٍهٝ ّٟٓ ٕٚٛفٛح ٍِٚخٔٝ أًٛ ِٓ حٌّئٍه١ٓ رؼٞ:  حٌظخ٠ٍن -2

 حٓظَحرْٛ

 :حٌّئٍه١ٓ أَٗٙ

 .ٚكىخِٙخ ٍِٚخ ٌٍّٛن ك١ٌٛخص وظذ حٌَِٚخٔٝ حٌظخ٠ٍن رؤرٝ ٠مٍذ: ا٠ّٕٛ -1

( ح٤ٛٛي) حٌظخ٠ٍن ػٓ حٌّّٙش ِئٌفخطٗ ِٚٓ ح٩ٌط١ٕٝ, رخٌٕؼَ وظذ ٍِٚخٔٝ ِئٍم أٚي: حٌَل١ذ وخطٛ -2

  .ٍِٚخ ِي٠ٕش طؤ١ْٓ ػٓ ٠ٚظليع

 :  ) ٓخىٓخً : حٌل١خس حٌف١ٕش (

 :اهعىارة( 5)

 .حٌظميَ ِٓ وز١َس ىٍؿش حٌؼّخٍس فٝ حٌَِٚخْ رٍغ -

 .حٌَِٚخ١ٔش ٌٍيٌٚش فٕٝ ِظَٙ أُ٘ ٘ٛ حٌَِٚخٔٝ حٌؼّخٍس فٓ أٛزق -

 حٌظفخػً ِيٜ طزَُ ح٢ْ كظٝ ح٤ػ٠َش ٚحٌزمخ٠خ ٚح٠ٌَّٜش ح١ٌٛٔخ١ٔش حٌؼّخٍس ِٓ ٠ِِـخً  حٌَِٚخٔٝ حٌؼّخٍس فٓ ؿخء -

 .حٌل٠خٍحص ر١ٓ حٌل٠خٍٜ

 (.حٌَٕٜ ٚحلٛحّ ٚحٌلّخِخص ٚحٌمٍٜٛ حٌّؼخري) ِٓ طظ٠ّٕٗ ِٚخ ٍِٚخ ِي٠ٕش ٚ٘ٝ حٌظخ٠ٍن فٝ ٍٚػش حٌّيْ أوؼَ حٌَِٚخْ حٔ٘ؤ -

 :اهًحت( 2)

 ٚح٤ػّيس حٌـيٍحْ ػٍٝ حٌزخٍُس حٌٕمٕٛ حٌَِٚخْ ف١ٗ طفٛق ِخ أُ٘ ِٓ وخْ 

 .طَحؿخْ ػّٛى ٔمٕٛ: أِؼٍظٙخ ِٚٓ ٠ُٕٚش وِهخٍف حٌٕمٕٛ ٌٖ٘ ٠ٚٔظويِْٛ

 حٌؼًّ ىلش ٔلظُٙ فٝ طـٍٝ ٚلي حٌّؼخري ؿيٍحْ ػٍٝ: حٌّلَٚق حٌٍٜٜخي ُهخٍف

 .حٌ٘ؼٍٛ ػٓ ٚحٌظؼز١َ

 ٚوخٔض حٌَِٚخٔٝ حٌٕلض فٓ ٍٚحثغ ِٓ طؼظزَ:حٌَٕٜ ألٛحّ ػٍٝ حٌّٛؿٛىس حٌٕمٕٛ

 .ط١ظّٛ ح٦ِزَح١ٍٛ لّٛ ٚأؿٍّٙخ ٚح٤رخ١َس حٌؼظخَ حٌمخىس ٨ٔظٜخٍحص طو١ٍيحً  طمخَ

 ٍأّ:  ِؼً حٌ٘و١ٜش حٌظّخػ١ً ٔلض فٝ هخٛش حٌ٘ي٠يس رخٌٛحلؼ١ش حٌٕلض فٓ ط١ِّ -

 .حٌ٘ي٠يس حٌٛحلؼ١ش ػٍٝ ٚطيي رِٛزٝ ٚطّؼخي حٌزخٌُض كـَ ِٓ حٌّٜٕٛع ل١َٜ

 :اهروىاًى اهتصوير( 3)

 .ح٦ِزَح٠ٍٛ١ش ػخّٛش ٍِٚخ اٌٝ ح٦غ٠َك َٓخ١ِٓحٌ رخٔظمخي ٍِٚخ اٌٝ ح٦غ٠َمٝ حٌظ٠َٜٛ فٓ حٔظمً -

 .حٌيحهً ِٓ كٛحثطٗ طـ١ًّ اٌٝ حٌَِٚخٔٝ حٌّٔىٓ ٌلخؿش حٌَِٚخْ ػٕي حٔظ٘خٍٖ ٚحُىحى حٌظ٠َٜٛ فٓ حُىَ٘ -

 هخٍؽ ِٓ ٚحٌل١خس حٌطز١ؼش ٌظٕمً رخٌٍٜٛ لٍُٜٛ٘ ؿيٍحْ ط١٠ِٓ فٝ ح٦غ٠َك ح٠ٌٍّٜٛٓ حٌَِٚخْ حٌٕز٩ء حٓظويَ -

 .ِؼزَس ِٕخظَ طلًّ حٌظٟ حٌٍّْٛ حٌف١ٔفٔخء ِٓ رٍٛكخص حٌلـَحص أ١ٍٟخص رِهَفش ح٘ظّٛح وّخ ىحهٍش اٌٝ حٌّٔىٓ

 اهًصر أقواس
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: ألخَ حٌَِٚخْ رخ٦ٓىٕي٠ٍش حٌؼي٠ي ِٓ حٌّٕ٘آص حٌّؼّخ٠ٍش , ٚ حٌظٝ طؤػَص  اهروىاناهتواصو اهفًى بين ىصر و 

رخٌل٠خٍس ح٦غ٠َم١ش ٚ ح٠ٌَّٜش ِؼً : حٌزٛحرخص ٚ حٌّٔخٍف ٚ حٌّؼخري , وّخ طؤػَ حٌٕلض حٌَِٚخٔٝ رخٌٕلض حٌَّٜٜ ٚ 

حٌمي٠ُ , ٚ أكي ِؼخٌُ حٌظزخىي حٌؼمخفٝ  ٘ىٌح وخٔض حٌل٠خٍس ح٠ٌَّٜش حٌمي٠ّش ٍِِحً ٌٍظٛحًٛ حٌل٠خٍٜ ِغ ك٠خٍحص حٌؼخٌُ

 ٚ حٌفٕٝ ٚ حٌي٠ٕٟ ِغ ٗؼٛرش ِٓ ه٩ي ػ١ٍّخص ح٤هٌ ٚ حٌؼطخء ٚ حٌظؤػ١َ ٚ حٌظؤػَ

 

 

 

 -: ٠ٕخٓزٙخ رّخ ح٢ط١ش حٌؼزخٍحص أوًّ:  ح٤ٚي حٌٔئحي

 .  حٌَِٚخ١ٔش ح٦ِزَح٠ٍٛ١ش ػخّٛش وخٔض ٚلي  ............... ػخَ ٍِٚخ ِي٠ٕش طؤٓٔض -1

 .َ.ق64 ػخَ ٍِٚخ١ٔش ٠٨ٚش اٌٝ ٚطل٠ٍٛٙخ  ٠ٍٛٓخ  فٝ ٔفًٛ٘خ ِٚيص.............. اٌٝ ٍِٚخ حطـٙض -2

  ................  ٌمذ حوظخف١ّٛ حٌَِٚخٔٝ ح١ٌ٘ٛم ِـٍْ ِٕق -4

 ................. ٠ي ػٍٝ حٌغَر١ش حٌَِٚخ١ٔش ح٦ِزَح٠ٍٛ١ش ٓمطض -5

  .................. فٝ ل١ّٔٓ اٌٝ حٌَِٚخ١ٔش ح٦ِزَح٠ٍٛ١ش طم١ُٔ طُ َ 395 ػخَ فٝ  -6

 ...............  حٌَِٚخ١ٔش ح٦ِزَح٠ٍٛ١ش ِؼزٛىحص أَٗٙ -8

 .ٍِٚخ ػٍٝ ........... حٌمخثي ر١ٔطَس. َ.ق31 ػخَ ِٓ ح٦ِزَح١ٍٜٛ حٌٕظخَ ػَٜ ٠زيأ -9

 .حٌَِٚخٔٝ حٌّـظّغ ىحهً أُِش ٚٗىٍٛح كمٛلُٙ وخفش فميٚح ح٠ٌٌٓ حٌلَد أَٜٓ ُ٘............ ١زمش  -10

 .ٍِٚخ طؤ١ْٓ لٜش هٍي حٌٌٜ ٚ٘ٛ أغٔطْ ُِٓ ظَٙ حٌَِٚخْ ٗؼَحء أػظُ ............ - 11

 . ح٤ٛٛي حٌظخ٠ٍن ػٓ حٌّّٙش ِئٌفخطٗ ِٚٓ ح٩ٌط١ٕٝ رخٌٕؼَ وظذ ٍِٚخٔٝ ِئٍم أٚي ....................  -12

 . ط١ظّٛ ح٦ِزَح١ٍٛ لّٛ ٚأؿٍّٙخ حٌؼظخَ حٌمخىس ٨ٔظٜخٍحص طو١ٍيحً  أل١ّض ..................  -13

 .ٚكىخِٙخ ٍِٚخ ٌٍّٛن ك١ٌٛخص وظذ حٌَِٚخٔٝ حٌظخ٠ٍن رؤرٝ ٌمذ...............  -14

 .ح١ٌّٔل١ش حٌي٠خٔش حٔظ٘خٍ رؼي .................... ِؼً ح٤رخ١َس ػزخىس ٓمطض -15

 -: حٌظ٠ٜٛذ ِغ)×(  ػ٩ِش أٚ( ٛق) ػ٩ِش ٟغ:  حٌؼخٟٔ حٌٔئحي

  [       . ]     ح١ٌ٘ٛم ِـٍْ ه٩ي ِٓ حٌم١ٍٜٕٓ حٔظوخد ٠ظُ -1

 [      .  ]     ح٩١ٌّىٜ حٌَحرغ حٌمَْ ٔٙخ٠ش فٝ حٌَِٚخ١ٔش ح٦ِزَح٠ٍٛ١ش حٔمّٔض -2

 [      .  ]     حٌَِٚخ١ٔش ح٦ِزَح٠ٍٛ١ش فٝ حٌلىُ ػٍٝ ٚح٤ٍٓظمَح١١ش حٌؼ٠َش حٌطزمش ١ٓطَس -3

 [      . ]     حٌَِٚخْ ر٩ى فٝ فَى٠ش حٌٍِحػ١ش ح٤ٍٝ ٍِى١ش وخٔض -4

  [        . ]    فم٢ ح٠٦طخ١ٌش حٌّيْ ىحهً ح٨ِزَح١ٍٜٛ حٌؼَٜ فٝ حٌظـخٍس وخٔض -5

 [      .  ]     ا٠طخ١ٌخ اٌٝ ِٕٚٙخ ح١ٌٛٔخْ ر٩ى اٌٝ آ١ٓخ ِٓ حٌز٠خثغ ح٤ٓٛى حٌزلَ ٠َ١ك ٠ٕمً -6

  [        . ]    ح١ٌٛٔخ١ٔش ٌٍَِٚخْ ح١ٌَّٓش حٌٍغش -7

 [     .  ]   ح٦غ٠َمٝ ٌٍفٓ طم١ٍيحً  حٌَِٚخْ ػٕي حٌفٕٝ حٌظ٠َٜٛ -8

  [            .  ] حٌفخطق ِلّي حٌؼؼّخٔٝ حٌٍٔطخْ ٠ي ػٍٝ ٓمطض حٌغَر١ش حٌَِٚخ١ٔش ح٦ِزَح٠ٍٛ١ش -9

 [        .  ]    حٌٜخف١ش حٌّٔخء ٠ّؼً حٌٌٜ ؿٛر١ظَ ٚأّ٘ٙخ حٌَِٚخْ ِؼزٛىحص طؼيىص -10

 -: ٠ٍٝ ِّخ وً ػٍٝ حٌّظَطزش حٌٕظخثؾ ِخ:  حٌؼخٌغ حٌٔئحي

 ؟ ٚل١َخؿش ٍِٚخ ر١ٓ حٌز١ٔٛش حٌلَٚد -1

 ؟ ٍِٚخ فٟ حٌـٍّٜٙٛ حٌٕظخَ ػٍٝ ح١ٌ٘ٛم ِـٍْ ١ٓطَس -2 

 ؟ ٍِٚخ فٝ حٌٟٛغ ػٍٝ حٌزل٠َش أوظ١َٛ ِؼَوش -3

 ؟ حٌَِٚخ١ٔش ح٦ِزَح٠ٍٛ١ش كىُ أوظخف١ّٛ طٌٛٝ -4

  -:طفَٔ رُ:  حٌَحرغ حٌٔئحي

 ؟ لي٠ّخً  حٌَِٚخ١ٔش ح٦ِزَح٠ٍٛ١ش فٝ حٌظـخٍٜ حٌٕ٘خ١ حُى٘خٍ -1

 ؟ حٌىٍّش رّؼٕٝ ى٠ّمَح١١خً  ٍِٚخ فٝ حٌـٍّٜٙٛ حٌٕظخَ ٠ىٓ ٌُ -2
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 ىصر تحت حمي اهروىان                                                              

 

 ق.َ.31ِؼَوش حوظ١َٛ حٌزل٠َش  ػخَ ٚلؼض َِٜ طلض ح٨كظ٩ي حٌَِٚخٔٝ ػمذ  -

 ق.َ. ٚأ١ٍك ػ١ٍٗ ٌمذ أغٔطْ.30ٌِٕ ًٌه حٌظخ٠ٍن طلٌٛض َِٜ اٌٝ ٠٨ٚش ٍِٚخ١ٔش طلض ل١خىس أٚوظخف١ّٛ ػخَ  -

 ؟ رُ طفَٔ: طّظغ َِٜ رَّوِ هخٙ ١ِِ٘خ ػٓ رم١ش ٠٨ٚخص ح٦ِزَح٠ٍٛ١ش حٌَِٚخ١ٔش

 لخٍحص حٌؼخٌُ حٌمي٠ُ ٚحٌّظلىُ فٝ ١َق حٌظـخٍس.أ١ّ٘ش ِٛلغ َِٜ حٌـغَحفٝ فٝ ٍِظمٝ  -٠1َؿغ ًٌه اٌٝ: 

 .اِيحى ٍِٚخ رخٌمّق ح٩ٌَُ ١٤ؼخَ حٌٔىخْ -2

 أحوال مصر تحت الحكم الرومانى
 رخ١َسح٤ ٨٘ظّخَ ٔظَحً  حٌّـخ٨ص وخفش فٝ حلظٜخى٠خً  حٌز٩ى رَّحفك حٌٕٙٛٝ حٌَِٚخْ كخٚي:  ) أ٨ًٚ : حٌل١خس ح٤لظٜخى٠ش (

 .ٚحٌظـخٍس ٚحٌٜٕخػش حٌٍِحػش ر٘جْٛ هخٛخً  ح٘ظّخِخً  ح٘ظّٛح ًٌه ٓز١ً ٚفٝ َِٜ رّٛحٍى رخ٨ٔظفخع حٌَِٚخْ

 حٌّلخ١ًٛ ٠ُخىس , ح١ًٌٕ ١ِخٖ ٟز٢ , حٌمي٠ّش حٌظَع طط١َٙ , ؿي٠يس طَع كفَ: رـ ح٘ظّٛح حٌٍِحػش ِـخي فٝ: اٌزضاعح  -1

 .ح٠ٌِٕش ٚٔزخطخص ٚحٌزَىٜ ٚحٌو٠َٚحص حٌفٛحوٗ ِلخ١ًٛ ٠ُخىس , حٌمّق ِميِظٙخ ٚفٝ حٌٍِحػ١ش

 .حٌفَحػٕش أ٠خَ حٌميِخء ح٠ٌَّْٜٛ أطمٕٙخ حٌظٝ رخٌٜٕخػخص ٠ظؼٍك ف١ّخ ٚهخٛش أ٠٠خً  رخٌٜٕخػش حٌَِٚخْ ح٘ظُ: اٌصٕاعح  -2

 :حٌٜٕخػخص طٍه أُ٘

 .حٌؼخٌُ فٝ حٌٛك١ي ِٜيٍٖ َِٜ وخٔض حٌٌٜ حٌزَىٜ ٍٚق -

 .حٌٜٛف١ش ٚحٌّٕٔٛؿخص آٌٔحن ح٤لّ٘ش أٔٛحع أؿٛى ِٓ ٠ٚؼي حٌىظخْ ِٓ ح١ٌٕٔؾ ٕٛخػش -

 .ٚحٌو٘ز١ش حٌِؿخؿ١ش حٌٜٕخػش -

  .ح١ٌٌِّٕش ٚح٤ىٚحص حٌفوخ٠ٍش ح٤ٚحٟٔ ٕٛخػش -

 .حٌّؼخىْ ٚط١ٕٜغ ٚحٌف١٠ش حٌٌ٘ز١ش حٌلٍٝ ٕٛخػش -

 .حٌطز١ش ٚحٌؼمخل١َ ٚحٌؼطٍٛ ح٠ٌِٛص ٕٛخػش -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اٌرجاضج -5

 .ك٠َش رىً حٌيحه١ٍش حٌظـخٍس َِٜ ٓىخْ ِخٍّ ك١غ حٌيحه١ٍش رخٌظـخٍس حٌَِٚخْ حكظفع - :حٌيحه١ٍش حٌظـخٍس -أ

 .ح٤كَّ رخٌزلَ ح١ًٌٕ طًٜ وخٔض حٌظٝ حٌمٕخس كفَ أػخىٚح وّخ ٚط١ّٙي٘خ حٌطَق رظل١ٔٓ حٌَِٚخْ ح٘ظُ -

 حٌٔفٓ ِغ ٌٙخ ِٕيٚرخ طًَٓ حٌَِٚخ١ٔش ح٦ىحٍس وخٔض ك١غ وخ٩ًِ  اَٗحفخً  حٌَِٚخْ ػ١ٍٙخ ٠َ٘ف وخْ -:حٌوخٍؿ١ش حٌظـخٍس -د 

 .ٚح٤كَّ حٌّظ٢ٓٛ حٌزلَ فٝ حٌظـخ٠ٍش

 .َِٜ فٝ حٌَِٚخْ ا١ٌٗ ٠ٔؼٝ وخْ ِخ أُ٘ ح٠ٌَحثذ طؼظزَ:  اٌضطائة -4

 ِزخٌغ أ٠ش طل١ًٜ ِٓ ٠ظّىٕٛح كظٝ ًٌٚه وٍٗ حٌمي٠ُ حٌؼخٌُ فٝ ػٕٗ ّٔٔغ ٌُ حٌيلش ِٕظٙٝ فٝ َٟحثذ ٔظخَ ٟٚؼٛح ٌٌٌه -

 :ًٌه ٓز١ً ٚفٝ حٌيٌٚش اٌٝ ٌظٍٛى ح٤٘خٌٝ ِٓ

 .ٚأٔٛحػُٙ ٚأػّخٌُٙ حٌٔىخْ أػيحى طليى حٌظٝ حٌٔىخ١ٔش ح٦كٜخث١خص ٔظخَ حٓظويِٛح -1

 .ح٠ٌَحثذ ِٓ ٔٛع 200 ِٓ أوؼَ َِٜ ٓىخْ ػٍٝ فَٟٛح -2

 .ِمخرً ريْٚ ح٤٘خٌٝ ػٍٝ طفَٝ أػّخي ٚ٘ٝ ح٦ٌِح١ِش حٌويِخص ٔظخَ حٓظليػٛح -3

 

 اْ ٕٛخػٝ حٌِؿخؽ رخ٦ٓىٕي٠ٍش وخٔض ٌي٠ُٙ أَٓحٍ هخٛش رٌٖٙ 

 حٌٜٕخػش , وّخ أْ طَرش َِٜ وخٔض طلظٜٛ ػٍٝ ِخىس 

 ِؼ١ٕش طٍٜق رٛؿٗ هخٙ ٌٜٕخػش حٌِؿخؽ ِظؼيى ح٤ٌٛحْ 



 

24 

  75757975786                                                                                   االستاذة : آية طارل اهسىمرى
 

 

 .ٓخرك لًٕٜ ح٠٨ٌٛخص ٠لىُ رؤْ ٠م٠ٝ ح١ٌٔخٓٝ حٌٕظخَ وخْ -:  ) ػخ١ٔخً : حٌل١خس ح١ٌٔخ١ٓش (

 -: أغٔطْ ح٦ِزَح١ٍٛ لٍَ فمي ٚحٌـغَحف١ش ح٨لظٜخى٠ش َِٜ ١ّ٘٤ش ٔظَحً  ٌٚىٓ -

 .ِٕٗ ح٤ٚحَِ ٠ٚظٍمٝ ِزخَٗس ٠ظزؼٗ َِٜ كخوُ ٠ىْٛ أْ -1

 .حٌؼٔى٠َش ٚحٌوزَس ٚحٌّخ١ٌش ح٦ىح٠ٍش حٌىفخءس ًٚحص ٌٗ حٌّٛح١ٌش حٌفَٓخْ ١زمش ِٓ َِٜ ُكخو ٠ىْٛ أْ -2

 .ِزخَٗس ح٦ِزَح١ٍٛ ِٓ ًْبر ا٨ َِٜ ىهٛي حٌٕٔخطٛ ١زمش ِٓ ٗوٚ أٜ ػٍٝ كظَ -3

 :٘ٝ ٍِٚخٔٝ كخوُ ِٕٙخ وً ٠َأّ ألٔخَ ػ٩ػش اٌٝ اىح٠ٍخً  َِٜ لّٔض وّخ

 .حٌزلَٜ حٌٛؿٗ: حٌٔفٍٝ َِٜ -1

 .حٌمزٍٝ حٌٛؿٗ ِٓ حٌّ٘خٌٝ حٌمُٔ: حٌٛٓطٝ َِٜ -2

 .حٌمزٍٝ حٌٛؿٗ ِٓ حٌـٕٛرٝ حٌمُٔ: حٌؼ١ٍخ َِٜ -3

 ح٤غ٠َك ُٚ٘ حٌٛٓطٝ حٌطزمش ػُ ح٤ل١ٍش ُٚ٘ ح٨ؿظّخػٝ حٌََٙ ٍحّ ػٍٝ حٌَِٚخْ وخْ:  () ػخٌؼخً : حٌل١خس ح٦ؿظّخػ١ش 

 .ح١ٍٛ٤ْٛ حٌز٩ى ٓىخْ ُٚ٘ ح٠ٌَّْٜٛ ػُ ح١ٌٙٛى ِغ ح٦غ٠َم١ش ح٤ٍرغ حٌّيْ ٓىخْ

 :ِٓ َِٜ فٝ ٚطىٛٔض ٚحٌمخ١ٔٛٔش حٌّخ١ٌش ح٨ِظ١خُحص رىخفش طّظؼض: اٌطِٚاْ طثمح -1

 .حٌّي٠َ٠خص كىخَ ٠ٚٔخػيٖ ح٦ٓىٕي٠ٍش فٝ ٠ٚم١ُ ح٨ؿظّخػٝ حٌََٙ ٍأّ ػٍٝ وخْ: حٌٛحٌٝ - أ

 .ٚحٌّ٘خس حٌفَٓخْ ٚط٠ُ َِٜ فٝ ػخٗض حٌظٝ حٌَِٚخ١ٔش حٌلخ١ِخص ؿٕٛى ُ٘: حٌَِٚخْ حٌـٕٛى - د

 .ح٨لظٜخىٜ ٌغٕخُ٘ ٔظَح ٌٍظـخٍس َِٜ اٌٝ ليِٛح ح٠ٌٌٓ: حٌَِٚخْ حٌّٛح١ْٕٛ -ؽ

 أُٔٙ ٚأّ٘ٙخ ح٨ِظ١خُحص رزؼٞ طّظؼٛح ك١غ حٌَّٜٜ حٌّـظّغ ىحهً حٌٛٓطٝ حٌطزمش ٗىٍٛح : األضتعح اٌّسْ إغط٠ك -0

 (.ٚأٔط١ٕٛر١ٌْٛ رط١ٍّْ, ح٦ٓىٕي٠ٍش, ٔمَح١١ْ,) ٚ٘ٝ ح٤ٍرغ حٌّيْ ٚٓىٕٛح( ٠ِشـحٌ) حٌَأّ ٠َٟزش ٠يفؼٛح ٌُ

 حٌَّٜف١ش ٚح٤ػّخي حٌظـخٍس فٝ ٠ٚؼٍّْٛ ح٤لخ١ٌُ ػٛحُٛ فٝ ٠ٕظَْ٘ٚ وخٔٛح ك١غ: اٌّصطٜ اٌط٠ف فٝ األغط٠ك -5

 .حٌؼخِش حٌّٕخٛذ ٠ٚ٘غٍْٛ

 أِٛحي ٍإّٚ أٛلخد وخٔٛحٚ  حٌَحرغ حٌلٝ ٘ٛ ِوٜٚ كٝ ٌُٚٙ ح٦ٓىٕي٠ٍش فٝ حٌـخ١ٌخص أوزَ وخٔٛح -:ا١ٌٙٛز -0

 .ٚحٌَّحرخس ٚحٌزٕٛن حٌظـخٍس فٝ ٠ٚؼٍّْٛ

 طفَٝ وخٔضش ك١غ ح٤ٍرؼ حٌّيْ ٓىخْ ِٓ أٚ ٍِٚخ١ٔخ ١ٌْٚ َِٜ ٍرٛع فٝ ٠ؼ١ٖ وخْ ِٓ وً ط٠ُ: اٌّصط٠ْٛ -3

 ح٤ػٍٝ حٌفجش اٌٝ ٠َلٝ أْ ٓىخ١ٔش فجش ِٓ أكي ٤ٜ ٠ّٔق ٨ وخْٚ  لخ١ٔٛٔش كمٛق ٌُٙ ١ٌٚٔض ح٠َ٠ٌز١ش ح٤ػزخء وخفش ػ١ٍُٙ

 .ٔفٔٗ ح٦ِزَح١ٍٛ ِٓ ٠ٜيٍ رمخْٔٛ ا٨

 َِٜ رخٌٕٔزش ٌٍَِٚخْ ٠٨ٚش طخرؼش ٌُٙ , ٚ ٍِٛى حلظٜخىٜ وز١َ ٠ٕؼٖ حٌوِحٔش حٌَِٚخ١ٔش رخٌّخي ٚ حٌغ٩ي     

 :٠ٍٝ ف١ّخ حٌَِٚخٔٝ حٌؼَٜ فٝ حٌي١ٕ٠ش حٌّظخَ٘ طّؼٍض:  ) ٍحرؼخً : حٌل١خس حٌي١ٕ٠ش (

 ح٠ٌٍٛغ ٘ٛ ح٦ِزَح١ٍٛ ح٠ٌَّْٜٛ حػظزَ ك١غ حٌَِٚخْ ح٤رخ١َس رؼزخىس حٌزطخٌّش حٌٍّٛن ػزخىس حٌَِٚخْ حٓظزيحي -

 .ٚحٌزطٍّٝ حٌفَػٛٔٝ ٌٍٍّه حٌَ٘ػٝ

 .ح١ٌّٔل١ش حٌي٠خٔش ظٍٙٛ ٘ٛ ح٩١ٌّى٠ش ح٤ٌٚٝ حٌؼ٩ػش حٌمَْٚ فٝ ى٠ٕٝ ِظغ١َ أُ٘ وخْ -

  ل١َٜ أغٔطْ حٌَِٚخٔٝ ح٦ِزَح١ٍٛ ػٙي فٝ رفٍٔط١ٓ ٌُل ر١ض فٝ ح٩ٌَٔ ػ١ٍٗ ػ١ٔٝ ح١ٌّٔق ح١ٌٔي ٌٚي -

 .ٚحٌظٔخِق ٚح٦هخء ٚح٩ٌَٔ ٚحٌّلزش حٌٛحكي رخهلل ٠٧ٌّخْ ٠يػٛ ٚأهٌ ـ

 ػٙي فٝ ح٩١ٌّىٜ ح٤ٚي حٌمَْ ِٕظٜف فٝ ح١ٌّٔق ح١ٌٔي ط١ِ٩ٌ أكي َِلْ حٌمي٠ْ ٠ي ػٍٝ َِٜ ح١ٌّٔل١ش ىهٍض ٚلي -

 (68َ : 54) ١َْٔٚ حٌَِٚخٔٝ حٌلخوُ

 ح٠ٌّطَد ٚحلؼُٙ ِٓ ٌُٙ ٚه٩ٛخً  ٓخ١ِش ِزخىة ف١ٙخ ٚؿيٚح ٤ُٔٙ ح١ٌّٔل١ش؟ حػظٕخق ػٍٝ ح٠ٌَّْٜٛ ألزً: طفَٔ رُ

 .حٌَِٚخٔٝ حٌلىُ طلض ٠ؼخْٔٛ وخٔٛح حٌٌٜ ٚحٌٌي ٚحٌمَٙ

 ٚٔ٘ؤص حٌَ٘زٕش ح١ٌّٔل١ش فٝ َِٜ ك١غ كخٚي ح١ٌّٔل١ْٛ ح٨رظؼخى ػٓ رطٖ حٌٍٔطش حٌلخوّش -
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 اهىسيحية اًتشار ىن اهروىان ىوقف

 .١ٌٍّٔل١ٓ حٌَِٚخٔٝ ح٨ٟطٙخى

 ح١ٌّٔل١ْٛ ٍٚفٞ حٌٛػ١ٕش طوخٌف ح١ٌّٔل١ش ِزخىة ٤ْ حٌَِٚخٔٝ؟ ٩ٌٟطٙخى ٚط١ِ٩ٌٖ ح١ٌّٔق ح١ٌٔي طؼَٝ: طفَٔ رُ

 .حٌَِٚخْ ح٤رخ١َس ٍٛٛ طمي٠ْ

 .حٌطَق رؤر٘غ رخٟطٙخىُ٘ ١ٌمَٛ ربكَحلٙخ ح١ٌّٔل١١ٓ أطُٙ ٍِٚخ أكَق حٌٌٜ:  (١ٔطْٚ) اإلِثطاطٛض

 حٌّميٓش حٌىظذ ٚكَق حٌىٕخثْ رٙيَ َِِٓٛخً  أٛيٍ(: 305َ – 248: )زلٍس٠أٛس اإلِثطاطٛض

 طخ٠ٍن ٠وٍيٚح أْ ح٤لزخ١ ىفغ ِّخّٚٓٝ ػٙيس ) رؼَٜ حٌ٘ٙيحء (  ح١ٌّٔل١ش حٌظؼخ١ٌُ ٠ظزغ ِٓ ٚاػيحَ

 .حٌمزطٝ ٌٍظم٠ُٛ ريح٠ش 284 ٕٓش َِٜ فٝ حٌمزط١ش حٌى١ٕٔش فخطوٌح ٗٙيحثُٙ

 ََِٓٛ) رخُٓ ػَف ف١ّخ ح١ٌّٔل١١ٓ ِغ حٌظٔخِق ََِٓٛ ٛيٍ: 515َ عاَ لضطٕط١ٓ اإلِثطاطٛض

 .١ٌٍّٔل١١ٓ حٌي١ٕ٠ش حٌل٠َش أػطٝ ٚحٌٌٜ( ٩١ِْ

 .ٌٍيٌٚش ١ٍّٓش ى٠خٔش رخ١ٌّٔل١ش ٚح٨ػظَحف حٌٛػ١ٕش ربٌغخء َِِٓٛخً  أٛيٍ:(593َ – 583) ث١ٛزٚص١ٛس اإلِثطاطٛض

 ِٛحٔت أػظُ ِٓ رم١ض وّخ حٌَِٚخٔٝ حٌؼَٜ ه٩ي ٚحٌفٓ ٌٍؼٍُ َِوِحً  ح٦ٓىٕي٠ٍش ظٍض -:  ) هخِٔخً : حٌل١خس حٌؼمخف١ش (

 .حٌطذ ػخٌُ فٝ ِٚىخٔظٙخ رَ٘ٙطٙخ حكظفظض ٚلي ك٠خٍس ٚأػَلٙخ حٌّظ٢ٓٛ حٌزلَ

 .ٚحٌفٍٔفش ٚحٌظخ٠ٍن ٚحٌـغَحف١خ ٚح١ٌّىخ١ٔىخ حٌٕٙيٓش ٚهخٛش حٌؼٍَٛ ِٓ حٌىؼ١َ رٙخ حُىَ٘ -

 حٌيٍحٓخص أِخ ح٩١ٌّىٜ حٌؼخٌغ حٌمَْ فٝ  ػخٕ أ١ٛ١ٓ أرٕخء ِٓ َِٜٜ ٚ٘ٛ أف١١ٍٛٓ حٌؼَٜ ف٩ٓفش أَٗٙ ِٓ وخْ -

 .حٌَِٚخٔٝ حٌؼَٜ أ٠خَ ٟؼفض فمي ح٤ىر١ش

 .َِٜ فٝ حٌؼمخف١ش حٌل١خس اػَحء فٝ فؼخي ريٍٚ رخ٦ٓىٕي٠ٍش ح١ٌّٔل١ش حٌّيٍٓش لخِض -

 ٗٙيحء ٚطَحؿُ ح٤ٔخؿ١ً َٚٗف حٌمي١ٔ٠ٓ لٜٚ ِؼً حٌي١ٕ٠ش رخ٤ٍِٛ طظؼٍك ِٛحػع ٗىً حطوٌ حٌٌٜ حٌمزطٝ ح٤ىد حٔظَ٘ -

 .ح٤ه٩ق ِٚىخٍَ حٌف٠خثً ػٍٝ حٌلغ ِٕٙخ حٌغَٝ ٚوخْ ح٤لزخ١

 حٌزلٛع ىحٍ ف١ٙخ رّخ َِحص ػيس حٌّي٠ٕش حٌَِٚخْ ىَِ فمي ٩٠ٛ١ً  ٚحٌؼ١ٍّش حٌؼمخف١ش ح٦ٓىٕي٠ٍش ِٕ٘آص حُى٘خٍ ٠يَ ٌُ -

 .رٙخ ٚحٟطَحرخص ػٍٛحص ٌم١خَ ٔظ١ـش ٚحٌّىظزش

 

 

 

 

 ٠ِحي ٨ٚ ح٦ٓىٕي٠ٍش ِي٠ٕش فٝ ػ١ٍٗ ػؼَ ِخ رٌٌه ٠ٚ٘ٙي َِٜ فٝ ِِىَ٘س حٌفْٕٛ ظٍض:  ) ٓخىٓخً : حٌل١خس حٌف١ٕش (

 :ٍث١ٔ١ٓ ل١ّٔٓ اٌٝ ك١ٌٕحن حٌفٓ طم١ُٔ ٓى٠ّٚ حٌَِٚخٔٝ ح١ٌٛٔخٔٝ رخٌّظلف ح٢ْ كظٝ ِؼَٟٚخ

 .حٌلـ٠َش حٌظٛحر١ض ؿيٍحْ رٙخ ٠ُٕض حٌظٝ ٚحٌٕمٕٛ حٌَِٚخْ ح٤رخ١َس طّخػ١ً ٠ّؼٍٗ:  اٌحاوّح اٌطثمح فٓ -1

 رٙخ طِهَ حٌظٝ ٚحٌّؼي١ٔش ٚحٌلـ٠َش حٌفوخ٠ٍش ٚح٤ٚحٔٝ حٌٜغ١َس حٌظّخػ١ً آ٨ف فٝ ٠ظّؼً حٌٌٜ: اٌغعثٝ  اٌفٓ -2

 حٌلم١م١ش ِٕٙخ ٚك١ٛحٔخص أٗوخٙ ِٕخظَ٘خ ٚطّؼً هخٛش رٛؿٗ ح١ٍٟ٤خص فٝ حٌف١ٔفٔخء حٓظويحَ أوؼَ وخْٚ .حٌّظخكف

 .حٌو١خ١ٌش ِٕٚٙخ

 .ح١ٌَٛ كظٝ رخل١ش آػخٍ٘خ طِحي ٨ ٚحٌظٝ حٌمي٠ّش ٚح٤ى٠َس حٌىٕخثْ ِؼً َِٜ فٝ حٔظَ٘:  اٌمثطٝ اٌفٓ -3

 .ٚحٌؼّخٍس ٚحٌٕلض حٌظ٘ى١ٍٝ ٚحٌَُٓ حٌظ٠َٜٛ فٝ حٌمي٠ُ حٌَّٜٜ حٌفٓ روٜخثٚ حٌمزطٝ حٌفٕخْ طؤػَ -

 :٠ٍٝ ِخ َِٜ فٝ ح١ٌّٔل١ش حٌف١ٕش ح٢ػخٍ أِؼٍش ِٚٓ

 .حٌمخَ٘س رّلخفظش حٌمي٠ّش َِٜ كٝ فٝ ٚطمغ: حٌّؼٍمش حٌى١ٕٔش -1

 .٠َُِ حٌؼٌٍحء ح١ٌٔيس ى٠َ رخُٓ ٠ٚ٘ظَٙ: رؤ١ٛ١ٓ قحٌّلَ ى٠َ -2

 .ح٤كَّ حٌزلَ رّلخفظش حٌِػفَحٔش ِي٠ٕش ِٓ رخٌمَد ٠ٚمغ: أٔط١ّٔٛٛ ح٤ٔزخ ى٠َ -3

 .َِٜ ىٌظخ ِٓ رخٌمَد طمغ أى٠َس أٍرؼش ٚ٘ٝ : حٌٕطَْٚ ٚحىٜ أى٠َس -4

 حٌمي٠ّش ح٠ٌَّٜش رخٌظمخ١ٌي حٌِّّٚؽ حٌمزطٝ رخٌطخرغ ٠ٚظُٔ ٔخر١ٍْٛ كٜٓ أٓٛحٍ ىحهً ٠ٚمغ: حٌمزطٝ حٌّظلف -5

 .ٚح١ِ٩ٓ٦ش ٚحٌز١ِٔط١ش ٚح١ٍ١ٌٕٙٔظ١ش

 

 

 

 دقلديانوس االمبراطور

األديرة فى مصر كانت بها مراكز علمية ممتازة لعلوم الكنيسة ، وقام الرهبان بدور 

 فعال فى نسخ المخطوطات ومن أهمها الكتاب المقدس و قوانين الكنيسة و غيرها
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 أسباب سقوط الحكم الرومانى فى مصر
 .رخٌفٔخى حطُٔ لي ػخِش رٜفش حٌَِٚخٔٝ حٌلىُ أْ ا٨ حٌَِٚخْ ػٙي فٝ كيػض حٌظٝ ح٩ٛ٦ف ِلخ٨ٚص ِٓ حٌَغُ ػٍٝ

 :ِخ ٠ٍٟ  حٌفٔخى ِظخَ٘ٚوخْ ِٓ أُ٘ 

 .َِٜ ٌّٛحٍى ح٨لظٜخىٜ ٚحٓظِٕحفُٙ ٚظٍُّٙ حٌلىخَ حٓظزيحى: أ٨ًٚ 

 .ٌغ١َُ٘ أٚ ٌٍّلخٍر١ٓ أٚ ِٕٗ ٌٍّمَر١ٓ ِٕٙخ لطؼخً  ٠ّٕق ٧ٌِزَح١ٍٛ وٍٙخ َِٜ أٍٝ حػظزَٚح فمي ح٨لطخػٝ حٌٕظخَ: ػخ١ٔخً 

 .ؿّؼٙخ ٚٓخثً فٝ ٚحٌؼٕف ٚح٨ٓظزيحى ٚطؼيى٘خ: ح١٠ٌَّٜٓ ػٍٝ حٌّفَٟٚش ح٠ٌَحثذ فيحكش: ػخٌؼخً 

 .ٚح٦غ٠َك حٌَِٚخْ ٍأُٓٙ ٚػٍٝ ح١ٌِّّس حٌطٛحثف اٍٟخء ٓز١ً فٝ طؼًّ ألً ١زمش ح١٠ٌَّٜٓ حػظزخٍ: ٍحرؼخً 

 :فٝ طّؼٍض ٚحٌظليٜ حٌّٜٛى ِٓ ٍحثؼش ٍٛٛح حٌىفخف ٌ٘ح أهٌٚ  ك٠َخطُٙ ػٓ ٚىحفؼٛح حٌَِٚخْ ح٠ٌَّْٜٛ لخَٚ ٌٌٌه -

 .ٟيُ٘ ػٍٛحص ل١خَ -1

 .حٌَِٚخْ ٌّلخٍرش ١ٍّٓش و١ٍٓٛش حٌٍِحػش ٤ّ٘خي حٌلمٛي ٚطَن حٌمَٜ ٘ـَس -2

 حٌلىُ طلض ؿي٠يحً  ػَٜحً  َِٜ ٌظيهً 641َ ػخَ ٌَّٜ ح٩ٓ٦ِٝ حٌؼَرٝ حٌفظق ؿخء كظٝ حٌٟٛغ ٌ٘ح حٓظَّ -

 .ح٤ى٠خْ ٚحكظَحَ حٌي٠ٕٝ رخٌظٔخِق ط١ِّ حٌٌٜ ح٩ٓ٦ِٝ

 ٌّيس َِٜ ٛؼ١ي ػُ حٌٕطَْٚ ٚحىٜ رؤى٠َس ِوظف١خ وخْ حٌٌٜ (ر١ٕخ١ِٓ) ٌٍزخرخ أِخْ هطخد (حٌؼخٙ رٓ ػَّٚ) أٛيٍ -

 حٌىٕخثْ ؿ١ّغ رخٓظَىحى( حٌؼخٙ رٓ ػَّٚ) ٚأَِ حٌي٠ٕٝ حٌٕ٘خ١ اٌٝ حٌزخرخ فؼخى حٌز١ِٔطٝ ح٨ٟطٙخى ِٓ ػخِخ ػَ٘ ػ٩ػش

 .ح٦ٓىٕي٠ٍش فٝ هخٛش حٌََٚ ػ١ٍٙخ حٓظٌٛٝ حٌظٝ

 االًتٍان ٌذا بىعاهحة اهتعٍد عدي ىع اهحامىة اهسهطة قبو ىن اهىواطًة حكول اًتٍان:  اضطٍاد

 اهشرقى و اهىصرى اهفن ىن اهىوروج إطار فى(  اهىسيحية)  اهحديد اهدين عن يعبر فن:  اهكطبى اهفن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أوصى رسول هللا ) صلى هللا علية وسلم ( بأهل مصر خيراً حيث قال :
 " إذا فتحتم مصر فأستوصوا بالقبط خيراً "

 "  إذا فتح هللا عليكم مصر فاتخذوا منها جنداً كثيفاً فذلك الجند خير أجناد األرض ؛ ألنهم فى
 رباط إلى يوم القيامة "

 صدقت يا حبيبي يا رسول هللا
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 -: ٠ٕخٓزٙخ رّخ ح٢ط١ش حٌؼزخٍحص أوًّ:  ح٤ٚي حٌٔئحي

 .  اىح٠ٍش .................ػ٩ػش اٌٝ َِٜ حٌَِٚخْ لُٔ -1

 . ح٤غ٠َك ١ٍ٠ُٙ حٌَِٚخ١ٔش َِٜ فٝ ح٨ؿظّخػٝ حٌََٙ ٍأّ ػٍٝ .................. وخْ -2

 ................. ِي٠ٕش حٌَِٚخٔٝ حٌؼَٜ فٝ َِٜ ػخّٛش ظٍض -3

 ....................  حٌَِٚخْ ُِٓ ٚحٓظَّص َِٜ فٝ ح٦غ٠َك رٕخ٘خ حٌظٝ حٌّيْ ِٓ -4

 .أ١ٛ١ٓ أرٕخء ِٓ َِٜٜ ٚ٘ٛ.................  حٌف١ٍٔٛف حٌَِٚخٔٝ حٌؼَٜ فٝ َِٜ ف٩ٓفش أَٗٙ ِٓ -5

 . ................... حٌمخثي ٠ي ػٍٝ  641َ ػخَ َِٜ حٌٍّّْٔٛ فظق -6

 ..................  ح٦ِزَح١ٍٛ ػَٜ فٝ لّظٗ ١ٌٍّٔل١١ٓ حٌَِٚخٔٝ ح٨ٟطٙخى رٍغ  -7

 ٚى٠َ ح٤كَّ حٌزلَ رّلخفظش حٌِػفَحٔش ِي٠ٕش ِٓ رخٌمَد ٠ٚمغ........... ى٠َ  َِٜ فٝ ح١ٌّٔل١ش حٌف١ٕش ح٢ػخٍ ِٓ -8

 . رؤ١ٛ١ٓ حٌّلَق

 ...................... ِؼً حٌي١ٕ٠ش رخ٤ٍِٛ طظؼٍك ِٛحػع ٗىً حطوٌ حٌٌٜ  حٌمزطٝ  ح٤ىد حٔظَ٘ -9

 -: حٌظ٠ٜٛذ ِغ)×(  ػ٩ِش أٚ( ٛق) ػ٩ِش ٟغ:  حٌؼخٟٔ حٌٔئحي

 [       .  ]    َِٜ فٝ حٌٛٓطٝ حٌطزمش حٌَِٚخْ ٗىً -1

  [                  [.حٌٜٕخػش حٌَِٚخْ أًّ٘ -2

  [        . ]   طخِش رل٠َش حٌوخٍؿ١ش حٌظـخٍس ح٠ٌَّْٜٛ ِخٍّ -3

  [        . ]     حٌَِٚخٔٝ حٌؼَٜ فٝ َِٜ فٝ ح٤ىر١ش حٌيٍحٓخص ٟؼفض -4

  [        . ]   حٌَحرغ حٌلٝ ٘ٛ ِوٜٚ كٝ ٌُٚٙ ح٦ٓىٕي٠ٍش فٝ حٌـخ١ٌخص أوزَ وخٔٛح ح٤غ٠َك -5

 [       . ]     ح٤كَّ رخٌزلَ ح١ًٌٕ طًٜ وخٔض حٌظٝ حٌمٕخس كفَ حٌَِٚخْ أػخى -6

 -: ح٢ط١ش ح٤ػّخي طٕٔذ ٌّٓ:  حٌؼخٌغ حٌٔئحي

 [                .                        ] َِٜ ح١ٌّٔل١ش أىهً -1

 [            .  ]حٌ٘ٙيحء رؼَٜ ػَٜٖ ٚػَف وٕخثُٔٙ, ٚكَق َِٜ, فٝ ح١ٌّٔل١١ٓ حٟطٙي ٍِٚخٔٝ اِزَح١ٍٛ -2

 [              .  ] حٌزل٠َش أوظ١َٛ ِؼَوش رؼي ٍِٚخ١ٔش ٠٨ٚش َِٜ ؿؼً -3

 -: ح٢ط١ش حٌؼزخٍحص ٛلش رخ٤ىٌش أػزض:   حٌَحرغ حٌٔئحي

 ؟ ٌَّٜ حٌَِٚخٔٝ حٌلىُ ظً فٝ حٌٛحٓؼش ح٤ِظ١خُحص رزؼٞ ٚح١ٌٙٛى ح١ٌٛٔخْ طّظغ -1

 ؟ حٌَِٚخ١ٔش ح٦ِزَح٠ٍٛ١ش فٝ ١ِِّ رَّوِ َِٜ طّظؼض -2

 ؟ حٌَِٚخْ ظٍُ ِٓ ح٠ٌَّْٜٛ ػخٔٝ -3

 ؟ ٚلخ١ٔٛٔش ِخ١ٌش رخِظ١خُحص حٌَِٚخْ ١زمش طّظؼض -4

 ؟ وخ٩ًِ  اَٗحفخً  ٌَّٜ حٌوخٍؿ١ش حٌظـخٍس ػٍٝ ٠َ٘فْٛ حٌَِٚخْ وخْ -5

 ؟ حٌمي٠ُ حٌؼخٌُ فٝ ػٕٗ ٠ّٔغ ٌُ ٠ٌٍَحثذ ٔظخِخً  حٌَِٚخْ ٟٚغ -6

 ؟ حٌَِٚخٔٝ حٌؼَٜ فٝ ٩٠ٛ١ً  ٚحٌؼ١ٍّش حٌؼمخف١ش ح٦ٓىٕي٠ٍش ِٕ٘آص حُى٘خٍ ٠يَ ٌُ -7

 ؟ حٌَِٚخٔٝ ٌٍلىُ رخٌٕٔزش ح٨لظٜخى٠ش َِٜ أ١ّ٘ش -8

 ؟ حٌَِٚخ١ٔش ح٦ِزَح٠ٍٛ١ش ٠٨ٚخص رم١ش ػٓ ١ِِ٘خ هخٙ رَّوِ َِٜ طّظغ -9

  -: طفَٔ رُ:  حٌوخِْ حٌٔئحي

 ؟ ح١ٌّٔل١ش حػظٕخق ػٍٝ ح٠ٌَّْٜٛ الزخي -1

 ؟ حٌَِٚخٟٔ ٩ٌٟطٙخى ٚط١ِ٩ٌٖ ح١ٌّٔق ح١ٌٔي طؼَٝ -2

 ؟ حٌ٘ٙيحء رؼَٜ ىلٍي٠خّٔٛ ػَٜ ٠ؼَف -3

 ؟ َِٜ فٝ حٌَِٚخٟٔ حٌلىُ ٓم١ٛ -5

  ؟  ٚحٌظليٞ حٌّٜٛى ِٓ ٍحثؼش ٍٛٛحً  حٌَِٚخْ ٟي ح١٠ٌَّٜٓ وفخف أهٌ -6

 

شكر خاص لـ مكتبة 
Office 

 للطباعة و التصوير
المهندس / عمرو 

 القصبي
ت : 

01019352576 
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ي التاريــــخ   ــال
 
 لصف األول الثانويا                                                                                                                          ماجد ف

 
 

جع ذلك يما حضارات كبرى منذ أقدم العصور ال تقل أهمية عن الحضارة المصرية القديمة يردهرت فى بالد العراق قظ

زراعة إلى تشابه الظروف بين البلدين؛ فمصر والعراق بهما األنهار الجارية واألودية الخصبة التي شجعت على ال

 المجاورة . واالستقرار فضال عن الموقع المتميز الذي ساعد على التواصل الحضاري مع الدول 

 
 الدولة السومرية : -1

رة مثل)سومر، وأقاموا المدن المزدهق.م  4000سنة  حواليسكنت بالد العراق القديم،  تيكانوا أول الشعوب التاريخية ال

 . ارت بينهمد  التيجة الحروب تيستقرار واألمن، ولكنهم تفرقوا نويالت مستقلة تمتعت باالدأور، لجش( وكانوا بمثابة 
 الدولة األكادية : -2

  مقدموا من شبه الجزيرة العربية واستقروا فى وسط العراق القديم تقريبا فى ظل السومريين، وقد تمكن ملكه
كام أقوياء ح)أكاد(، وبعد وفاته حكم أربعة  فى مملكة متحدة عصمتها القديمق. من توحيد العراق  ٢٣٥٠)سرجون األول( 

 مة .دولة بابل القديثم ضعفت الدولة وانهارت ثم قامت 
 ـ الدولة البابلية األولي3

  ( ومن أشهر ملوكهم ) امتدت دولته حتى البحر المتوسط ( الذي يحمورابسكن البابليون في مدينة ) بابل . 
 : أعمال الملك حمورابي

Ω حفظ األمن والنظام . 
Ω  وقام بتوسيعها .أعاد إعمار مدينة بابل 
Ω  حجر صلب أعاله صورة له وهو يتلقىمادة نقشت على  282أصدر مجموعة من القوانين ُعرفت باسمه بلغت 

 . القوانين من إله الحكمة والعدل ) الشمس (
 : قوانين حمورابى معاقبة كل من مبادئمن 
 . األطفاليخطف •                                               يشهد زورا فى قضية جنائية.• 
 رقة.سقام بال•                          .دى إلى وفاة مربض ؤجراحية وت عملية بجري• 
 . مات شخص يقيم فيهفبيتا ثم انهار  بني•                                                                 . أباهضرب • 

 

 :الدولة اآلشورية -4
( يالثان سرجون)الملك وتمكنوا فى عهد  (شمال العراق وكانت عاصمتهم مدينة ) آشورلوفدوا من شبه الجزيرة العربية 

  . من تكوين جيش قوى والسيطرة على بابل، وكونوا إمبراطورية عظيمة لكنها لم تدم طويال
 ؟  اآلشوريةبم تفسر سقوط الدولة 

Ω ليها .ملوك هذه الدولة ، مما أدى لسخط الشعوب في البالد التي سيطروا عا سياسة العنف والتدمير التي اتبعه 
Ω أدت النهيار دولتهم  إهمالهم لثروات البالد ولذلك قامت هذه الشعوب بثورات متكررة ضدهم. 
 :الدولة البابلية الحديثة -5

فنى منطقنة  ترهاجرت قبل اإلسالم منن شنبه الجزينرة العربينة واسنتق التي، وهى آخر القبائل  عرف هذه الدولة بالكلدانيةت
 . ، واتخذوا من مدينة )بابل( عاصمة لهم الفرات األوسط

 . يخذ نصر الثاننبو
وفى  ية واإلدارية، وكان يتميز بكفاءته العسكر يعد أشهر ملوك الدولة الكلدانية وعرف عنه القوة والصالبة فى حكم البالد

  إلى الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط وصارت إمبراطورية العربيود الدولة، وامتدت من الخليج عهده اتسعت حد
 . ضمت العراق وبالد الشام واسعة

 :  سقوط بابل
ثم   . مق ٥٣٨م اع "الفرس بقيادة ملكهم "كورش أيديخلف نبوخذ نصر ملوك ضعاف فسقطت الدولة البابلية الثائية فى 

مان ثم عادت ، وبعد وفاة اإلسكندر حكمها السلوقيون ثم الرو ق. م ٣٣٠واستولى على بابل سنة  المقدونيجاء اإلسكندر 
لعهد خل العراق فى عهد جديد زاهر هو ادو م  ٦٣٢ة نللعراق س اإلسالمي العربيتم الفتح  حتىمرة أخرى للفرس، 

 . اإلسالمي

 
 مذ القدمناألخرى  مع الحضارة المصرية القديمة، وأثرت كل منهما فى رهاالعراق القديم فى مظاه بالدتشابهت حضارة 
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 : ( الحياة االقتصادية1)

 )أ( الزراعة :
 الزراعة بسبب توافر مياه نهري دجلة والفرات سكان بالد العراق القديم عرف . 
 اعتنوا بشئون الري وحماية أراضيهم وزراعة المحاصيل المختلفة الحبوب والخضروات والفاكهة . 
  صاحب الملكية العامة لألراضي .كانت ملكية األرض في العراق لألفراد عكس مصر حيث كان الفرعون 

 )ب( الصناعة :
 . اشتهر سكان بالد العراق القديمة بالكثير من الصناعات المختلفة 
  والحدادة وغيرهاصناعة األدوات الزراعية وصناعة األسلحة والمنسوجات والحلي وأدوات الزينة والنجارة . 

 )ج( التجارة :
 نشطت الرحالت التجارية إلى بالد الهند وفارس وبالد الشام ومصر وعرفوا المكاييل واألوزان . 

 
ى عثر عليها ف التيألسطوانية األربعة اكانت هناك عالقات تجارية بين مصر وبالد العراق القديم، ويدل على ذلك األختام 

 . الوركاء وجمدة نصر فى العراق القديم حضارتيإلى  تنتمي والتي،  جرزة بمحافظة الجيزة
 :( الحياة السياسية والعسكرية 2)

 نظام الحكم : )أ(
 كان الحكام يطمعون فيو السياسي من دويالت صغيرة سميت بدويالت المدن لكل منها أسرة حاكمةتكون النظام 
 . دي حكم البالفيعتبر المعبود حاكم المدينة الحقيقي والملك هو وكيله . و مجاورة ليكونوا إمبراطورية واسعةاألراضي ال

 الجيش : (ب)
 . عهد اآلشوري فأصبحت الجيوش دائمةال كانت الخدمة العسكرية إلزامية أيام الحرب حتى أتى

 : ( الحياة االجتماعية3)
 

 : الث طبقاتثجتمع فى بالد العراق القديم إلى انقسم الم
 وتشمل أعوان الملك وكبار رجال الدولة ورجال الدين. :عليا الطبقة ال

 وتشمل الموظفين وصغار ضباط الجيش والجنود والصناع والتجار.  : الطبقة الوسطى
ون ويبناعون وتشمل أسرى الحرب أو من يستدينون وال يستطيعون وفاء ديونهم بسبب الفقنر أو ممنن يجلبن : الطبقة الدنيا

 )العبيد(.  األصليبعد اختطافهم من موطنهم 
 آلخر .لمنهم ا باآلداب العامة واحترام كل لوحديم، فقد تقسكان بالد العراق ال أما فيما يتعلق بعادات وتقاليد◄

 :( الحياة الدينية 4)  

 نفوسهم. احتل المعبد ) الزاقورات ( أهمية خاصة فيو كان للدين تأثير عميق في حياة سكان بالد العراق القديمة 
 أهمية المعبد ) الزاقورات ( عند العراقيين ؟

 .كان يتوج فيه الملك وتقام فيه الشعائر الدينية 
 .يتعلم فيه الناس وتودع به السجالت والعقود 

 في بالد العراق القديم : ةينياة الديخصائص الح
 تعدد المعبودات : -أ

 مةعاحيث قدس سكان بالد العراق القديم الظواهر الطبيعية كالشمس والقمر، وكانت هناك معبودات محلية وأخرى 
 رب.حة الحب والبماء والمعبودة )عشتار( وهى رسودات كان يمثل البللدولة، ومن أهمها )أنو( كبير المع

 :عتقاد فى البعث والخلود اال -ب
 الحياة  كانت والشراب مع موتاهم وإنوالخلود بعد الموت لدلك وضعوا الطعام  البعثاعتقد سكان بالد العراق القديم فى 

 عندهم بعد الموت غامضة.
 التواصل الديني مع بالد العراق القديم :

 لموت. اهم خاصة فكرة االعتقاد فى البعث والحياة بعد تومعتقدا المصريينكار بأفكما تأثرت بالد العراق القديم 
 الحديثة . في عهد الدولة« اني رمسيس الث »لك مالعراق القديم إلى مصر زمن ال بالدمن « ارتعش»عبادة ت كذلك انتقل
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 : ( الحياة الفكرية5)

 )أ( الكتابة :
ن كنل عالمنة ؛عرفت باسم الكتابنة المسنمارية أل الكتابة المسماريةاخترع السومريون شكال خاصا من الكتابة عرفت باسم 
 علننى ألننوا  مننن الطننين الطري.اسننتخدموها لتنندوين الوثننائقبهننا تشننبه شننكل المسننمار.تكتب بننأقالم مننن الخشننب يضننغط 

 والسجالت.
 :  داب( اآلب)

ً ترك لنا سكان " بالد ما بين النهرين " تراثاً زاخراً من األدب الذي حوى  وقصصاً  صوصاً دينيةتاريخية ون نقوشا
 .() قصة الطوفانوأساطير مثل:

 : م العلو)ج( 
ما شمسيا : حيت رصدوا النجوم والكواكب ووضعوا تقوي برع العراقيون القدماء فى العديد من العلوم كالحساب والفلك

 كامال، كذلك اهتموا بالطب والهندسة.
 : في تمثلت الحياة الفنية ...  ( الحياة الفنية6)

 )أ( العمارة :
ى إحدي وه قةعلصر" حدائق بابل المن ذبوخن تنوعت فنون العمارة ما بين بناء المدن والمعابد والقصور، وقد شيد الملك "

 برج بابل الشهير. كذلكعجائب الدنيا السبع، 
 :  النحت( ب)

 ودة باألجنحنةالثيران المجنحة التني تصنور ثنورا بنرأس إنسنان ومنزومن نماذجه  ، تميز فن النحت بالدقة والمهارة العالية
طنات والثينران المصنممة ببال صنور الحيواننات كاألسنودأسند وكنذلك سنم جرأس إنسنان و ، وبما تقارب شنكل أبنو الهنول 

 الملونة. يالقاشان
 )ج( الرسم والنقش : 

وقننانع  يهننالن المعابنند وتشننييد المسننالت ونقشننوا عاهننتم سننكان بننالد العننراق القننديم بالرسننم والنننقش والتصننوير علننى جنندرا
 . انتصاراتهم، ورحالت الصيد

 : مع بالد العراق القديم والفني الثقافيالتواصل 
ن رسنم فنأخذت بالد العراق القديم عن مصر الهرم المندرج فنى بنناء معابندها، كمنا أخنذت مصنر عنن بنالد العنراق القنديم 

 األسرة الثامنة عشرة.« بححور م»للفر عون  الملكيالحيوانات المجنحة، واستخدام األختام مثل الختم 

 
ودية وكانت مهدا للديانة اليه يغرافجبموقعها الالسنين، وتميزت قامت فى بالد الشام حضارات عظيمة منذ أقدم 

ضارات منها ، ولعبت دورا بارزا فى نشر الديانة اإلسالمية وقد قام فيها منذ فجر التاريخ مجموعة من الحمسيحية وال
لسوريا  يالساحلوالعمورية القديمة والفينيقية حيث كان الفينيقيون أول من استقروا علي الشريط  اآلراميةالحضارة 

 وساحل فلسطين ولبنان اآلن. 

 * أشهر المدن الفينيقية
 

 مدينة

 صيدا

 

Ω  نيقيةالمدن الفي واحتلت زعامةأقيمت علي لسان ممتد في الماء ؛ وتحيط بها جزر صغيرة 

 مدينة

 صور

 

Ω  عظيم أكسبها مناعة ضد الغزاة .ور ساحتلت الزعامة بعد صيدا وكان يحيط بها 

 

 مدينة

 جبيل:

Ω  ها صلة بمصر القديمة، حيث عثر قوأوث ينيقيةالف دنالممن أفدم 
  وعثر صريينمعليها أسماء فراعنة  جارر من التماثيل المصرية القديمة، وعلى أحثيبها على ك  

 القديم. العربيفيها على أقدم أبجدية فى الوطن     

 

 مدينة
 تأوغاري

Ω يالتائع بالبض ئلتكانت ميناء يم ذنالت شهرة عظيمة فى الفن والعمران، وتقدمت تجاريا، إ  
 تصدر إلى كل الجهات. 

 
 
 



4 
 

ي التاريــــخ   ــال
 
 لصف األول الثانويا                                                                                                                          ماجد ف

 وتوسعهم البحري ون* الفينيقي
 ق،للرز ابالبحر طلن الشرق أثر واضح فى توجههم نحو مالجبال  هالفينيقيين على ساحل محدد تحيط بكان لوجود 

 : يلي يما فلك مجموعة من المقومات تتمثل ذوقد ساعدتهم على  
 توافر األخشاب الصالحة لبناء السفن. • 
 . الموانئلنشأة  يأةه  المُ كثرة التعاريج الساحلية • 
 موقع البالد المتوسط بين الشرق والغرب. • 

 ".  قرطاجة وقد ازدهرت العديد من المستوطنات الفينيقية فى حوض البحر المتوسط وأهمها "
نافس المدن تذت فى التقدم واالزدهار حتى أصبحت خونس الحالية، وقد أت مدينةأسسها الفينيقيون بالقرب من  : قرطاجة

 . البحريالفينيقية فى التجارة والنشاط 
 أوال الحياة السياسية: 

ة، اشربذاتية المهتم بمصالحها التمستقلة عن بعضها البعض، كل منها كانت المدن الفينيقية الشرقية من الناحية السياسية 
مان يفضلون األ نيقيون الشرقيون أن يشكلوا وحدة سياسية واحدة، وكانوايسائدا بينها، ولذلك لم يستطع الف سفاوكان التن

 . بها شبه ديمقراطي فكان لكل مدينة حكومة خاصة نالفينيقيي. ومن هنا كن نظام الحكم عند  السياسيواالستقرار 

 عناصر الحكم
   : من كل الحكم إدارة في يساعده إذ مقيدة سلطته وكانت بالوراثة يحكمها أوالً : حاكم أو ملك :

 المشرعين من هيئة وهم  :  شيوخ مجلس. 
 األغنياء طبقة من وهم : مجلس النواب. 
 الحكم دفة إدارة في دور لهم كان الذين الدين رجال هم  :   الكهنة. 

ها، اعتمدت هذا النظام منذ نشأت التيوخاصة مدينة قرطاجة  الجمهوريوقد عرفت بعض المدن الفينيقية النظام ◄
" لثانيا"نبوخذ نصر  البابليسقطت على يد الرومان. وفى القرن السادس قبل الميالد حاول الملك  حتىواستمرت عليه 

 ( ، وبعد ثالثة . مق٣٣٢عام )در األكبر باحتاللها كنعته من ذلك، ثم قام االسمننيعة مها الأن أسواراحتالل فينقيا، غير 
 . م٦٣٤تذكر عام  قرون خضعت المدن الفينيقية لسيطرة الرومان، ثم دخلتها الجيوش اإلسالمية وفتحتها دون مقاومة

 : والعسكري السياسيالتواصل 
دة تمثل خط لها وحدة واحعسوريا ولبنان للسيطرة عليها، وج إلىقام المصريون القدماء بالعديد من الحمالت العسكرية 

ون مع الملك العديد من القالع والحصون الحربية بها، كما اشترك الفينيقي وأنشئواحدود المصرية، الدفاع األول عن ال
واجهة كل مالتاريخ حامية للدول العربية فى  ربعمصر  كانتتحتمس الثالث فى معركة مجدو للقضاء على أعدائه، وهكذا 

 نفوذوصل  ون ركز كل اهتمامه على نشر الدعوة الدينية وترك الشئون السورية حتىاتأما في عهد الملك إخنالمعتدين. 
 تعزيز  تقهعافى األسرة التاسعة عشر المصرية قد أخذ على  الثاني س. إال أن الملك رمسيتقريبا الضياعمصر هناك إلى 

يقية تحت حيثيين ظلت المدن الفين" سع النيعقدها الملك "رمسيس الثا التيدة فى سوريا وبعد المعاه المصري النفوذ
 السيطرة المصرية، ودعمت الصالت التجارية بين مصر وفينيقيا. 

 :ثانيا: الحياة االقتصادية 
 االقتصادية التى تتواكب مع بيئتهم الطبيعية.  بالنواحياهتم الفينيقيون بوجه عام اهتماما كبيرا 

 : الزراعة وتربية الحيوان:  1

فو  جبال سيل حوت يمكن زراعتها، واستطاعوا التيالمساحات  لكلوا غتبزراعة األرض المتاحة لهم واس نالفينيقيوتم ها
ون حة للزراعة، كما اهتموا بزراعة الحبوب فى السهول واألشجار كالنخيل والعنب والزيتللبنان إلى مصاطب صا
 عز كما اشتغلوا بالصيد. شمال إفريقيا، وربوا األبقار واألغنام والما إلىوأدخلوا شجر الرمان 

  : الصناعة 2

 :وق الفينيقيون فى كثير من الصناعات ومن أهمها تف

 :من أمثلتها الصوف والحرير والقطن والكتان.  صناعة الغزل والنسيج 

 تعيش فى البحر.  يالتبعض القواقع  أجساممن مادة حمراء من  : صناعة الثياب المزخرفة 

 عرفوها من مصر وسرعان ما تفوقوا فيها.  التي:  الصناعات الزجاجية 

 :تميزت بالدقة واالنسجام وحسن الذوق.  والتي صناعة الفخار 

 فى صناعة األسلحة.  ز والحديد والذهب والفضةنس والبروااستخدموا النح : الصناعات المعدنية 

  اآلالت الموسيقية. -أدوات الزينة صناعة 
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 التجارة : :  3

  لمورد ا هيت التجارة نبالتجارة نهضة كبيرة حتى سيطروا على تجارة العالم البحرية آنذاك، وكانهض الفينيقيون
 .عندهم األساسي

   كثيرا من وافأفاديقية بطبيعة موقعهم نالمدن الفي نتأثر سكاوأقيمت موانيهم عند الرؤوس الداخلية فى البحر، حيث 
 ان. نرين وبالد اليوهوبالد ما بين النمثل مصر بين الدول الكبرى القديمة  التجاريالنقل 

 لمنتجاتاالقوافل التجارية التي جلبت لقوافل التجارية في النقل البرى، واحتكروا ا الداخليةالمدن  نصص سكاخت 
 مجاال لبحريادن الساحلية فقد اتخذوا طريق النقل مسكان ال أمااألسيوية واإلفريقية المختلفة إلى البحر المتوسط. 

 .لتجاريا لنشاطهم
  خر.آومرسى داخلي حربي  ى، وكان هناك مرس القديمة قائمة أطاللهاال تزال  نئتوجد فى قرطاجة أيضا موا  

  قصىأعن  دننان، أو المعالبلم يقتصر الفينيقيون فى تجارتهم على تصدير المواد الخام مثل األخشاب من جيل 
ان دقيقة وأو تاجسونيما كانوا يصنعون من مفية المشهورة ولكنهم تاجروا أيضا نالغرب، أو أصباغهم األرجوا
 وعات من مواد خام أخرى.نومصنوعات معدنية ومص

 : آسيا نحو قارة  الحضاريمعابر التواصل 

 طريق ساحل البحر المتوسط  -1

 طريق شبه جزيرة سيناء.  -2

 ر األحمر. ححل البساطريق  -3

يل نالد البيتكون ضلعه األيمن من بالد العراق القديم وضلعه األيسر من  الذي الحضاريرأس المثلث  نالفينيقيو احتل
 خرجت حضارة إنسانية أشعت بنورها على العالم. لثبه الجزيرة العربية، ومن هدا المثشوقاعدته 
 :  االقتصاديالتواصل 

لوك ابر المقماستخدم فى  الذيكانت مصر حريصة على فتح أسواق لبيع منتجاتها واستيراد خشب األرز من فينيقيا 
ونا بحريا مك أسطوال أرسلمؤسس األسرة الرابعة قد « روفسن»لك الى أن الم« حجر بالرمو»وصناعة السفن، ويشير 

خاصة فى  رية بين مصر وفينيقيا،اجتالا زادت العالقات ينة إلحضار كتل من خشب األرز من فينيقيا، كمفمن أربعين س
 استمرت الرحلةللدوران حول إفريقيا الكتشاف أسواق جديدة، و نفينيقييببحارة « نخاو»عهد الدولة الحديثة، كما استعان 

 . ثالث سنوات
 :ثالثا: الحياة الدينية 

 : تميزت الديانة الفينيقية بعدة خصائص ؟
 

 والنماء. الخصب قوى تقديس  الطبيعية. الظواهر عبادة 

 صفة بشرية ذات معبودات هيئة في واألشياء الظواهر تلك تصوير. 
 

 : من أشهر اآللهة الفينيقية
 

 أصلح األرضالذي  رب الخصب والنماء ) بعل (

 الدينية البشر شئون في األخيرةو األولى الكلمة صاحب هو )إيل (

 فى جميع أعماله. ركهنماء وزوجة اإلله بعل وكانت تشاربة الخصب وال بودة عشتارعالم

 ) القوة المتجددة في الشمس بعد هزيمة الشتاء (يمثل  ) أدونيس ( أذون

   : المعابد عند الفينيقيين 

ً كان  البدايةفي      .البناءوروعة في  الفنوأصبحت غاية في  تطور بناؤهالكن بمرور الزمن  المعبد بسيطا
 : الدينيالتواصل 
 (. يةريس وست المصرزووأ)بعل(، وهى تشبه قصة )إيزيس و اإللهر والشر فى قصة يالصراع بين الخ نيقيونالفيصور 
 طعام ر ذلك فى عادات الدفن عند الفينيقيين من وضع الظهتأثر الفينيقيون بأفكار المصريين ومعتقداتهم و

خذوها عن أ التيوالشراب مع المتوفى كدليل على وجود فكرة االعتقاد فى البعث والحياة بعد الموت، وهى الفكرة 
 المصريين القدماء.
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 : رابعا: الحياة االجتماعية
  

 . األغنياءوالتجار  الوزير والنبالء وكبار الكهنة و تشمل العليا الطبقة

 والموظفين . تشمل أصحاب المهن والصناعات الوسطي الطبقة

 . تشمل الخدم والعبيد الدنيا الطبقة
 

 ئية .جاهالكتابة واختراع الحروف النشأة :  خامسا: الحياة الثقافية
    : فضل الفينيقيين علي الكتابة 

  عشنر قبنل  القنرن الرابنعأبجدينة  عرفهنا العنالم فني   أول الفينيقيون؛ اخترع  البيع والشراءبهدف تسجيل عمليات
 . الكتابة المصرية القديمةمقتبسة من  حرفاً ( 22)وتكونت من  الميالد

  فخرجنت  روبناأو الذين نشروها فنيللرومان  بعد أن عدلوا فيها ؛ ثم أورثوهاالفينيقيين  األبجدية عناإلغريق أخذ
 .نشر الثقافة والحضارة فى العالم مما ساعد على  األوروبية الحديثةاألبجدية 
 :  التواصل الثقافي

 اك، الينة مصنرية منن التجنار تمكننت منن نشنر الثقافنة المصنرية هننجيل بمثابة منطقة مصرية يسكن بها كانت جب
 وكان الحكام يكتبون أسمائهم بالهيرو غليفية المصرية واتخذوا شعارا ذا طابع مصرى إلمارتهم.

 :سادسا: الحياة الفنية 
 العمارة : -1

 مام القديم، كعرفه العال ارة وزخرفتها، وكانت القالع والحصون واألسوار الفينيقية أعظم مامبرع الفينيقيون فى فن الع
عابد ميا الاق، وتدل ب بالفضةمدته ينت أعر فى مدينة أوغاريت على بقايا قصر ضخم زُ ثامة القصور، وقد عُ في إقبرعوا 

 ن فنهم وقدرتهم على استخدام كتل ضخمة من األحجار.مهندسين مكن المدى تمفى فينيقيا على 
 الفنون : -2

 ويبدو هذا واضحاً فيما ُعثر عليه من توابيت رائعة النقوش .والنحت  النقش تفوق الفينيقيون في فن 
 جار الثمينة (صناعة ) العقود ؛ الخواتم ؛ األساور ( من ) الذهب ــ الفضة ــ األح . 

 

 
 
نحناء أ بناقي( علنى التواصنل منع حضنارات الشنرق القنديم ونشنرها فنى اإلغرينقلبالد اليونان ) الجغرافيساعد الموقع ◄

 القارة األوروبية وخاصة أنها كانت قريبة من منبع حضارات الشرق مصر، فينيقيا، بالد العراق القديمة.
ذه فنشأت أقدم حضنارات المنطقنة فنى هن الحضاريلهذا التواصل  الرئيسكريت وقبرص بمثابة المعبر  جزيرتيكانت ◄

 الجزر.
 د ذلك.( لتكون حضارة كانت لها األثر الكبير فى قيام الحضارات الغربية بعاإلغريقانتقلت إلى بالد اليونان )◄

 ظهرت عدة حضارات فى بالد اليونان منها: 
 :  حضارة جزيرة كريت -1

 نوا كا كهانوية؛ ألن كل ملويبها، وسميت بالم وتأثرتفى جزيرة كريت وارتبطت بالحضارة المصرية القديمة  ظهرت
 . ةالقديمالمصرية  الحضارةيحملون لقب "مينوس" مثل لقب "فرعون" فى 

 :  حضارة مدينة إسبرطة -2

ياة من الح مناحيطبق على كافة  الذي الصارم العسكرينشأت إسبرطة باندماج عدد من القرى الصغيرة وعرفت بنظامها 
االجتماعية  اةالحيفة مجاالت اى كعلفى التربية  العسكريقد انعكس هذا النظام ول، تاداد مواطنين قادرين على القأجل إع

 . والفكرية افيةوالثقوالسياسية 
 :  حضارة مدينة أثينا -٣
 نشاط السكان  اختالف إلىأدى  الذي الجغرافيعها نوتوتميزت ب، الديمقراطيكا وعرفت بنظامها يشأت أثينا داخل إقليم أتن

 فيها ومستوياتهم االجتماعية. 
 : الحياة االقتصادية فى بالد اليونانأوالً 
، ويمكن صاديةاالقت النواحيفى  التنوعوقع والتضاريس والمناخ على من من حيث النات الطبيعة الجغرافية لبالد اليوساعد

وا ما اهتمك ديان والسهولووا بالزراعة فى الهتما يلتاوبالجبلية بحرية  طبيعةوصف موقعها وطبيعتها الجغرافية بأنها 
 .بالصناعة والتجارة 
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 الزراعة: -1

 .فقط من المساحة الكلية  %20السهلية فى بالدهم حيث تبلغ  األراضيأدرك اليونانيون أن عليهم استغالل  ●

 ي .عارعات كبيرة وأرض لألفراد وأرض للمالزراعية إلى قطا األراضيانقسمت  ●
 اهتم اليونانيون بالثروة الحيوانية لحاجاتهم للحومها وأصوافها وألبانها. : الثروة الحيوانية

 الصناعة: -2

 ناعة الرخام،برع اليونانيون فى صناعة السفن لطبيعة بالد اليونان الجغرافية كذلك صناعة زيوت الزيتون، النبيذ، ص ◄
 الفخارية. األواني

 التجارة: -3

حدث تبنادل د وق محطات تجارية مهمة لتبادل السلع فتحولت الموانئ فى بالد اليونان إلىتعد أهم األنشطة االقتصادية  ◄
 اليونان وبالد الشرق.تجارى بين 

 .الرخام والمعادن والنبيذ والزيوت: صدرت اليونان  أهم الصادرات
 : استوردت األقمشة والحبوب من مصر وسوريا. أهم الواردات

 : االقتصاديالتواصل 
 غريقياإلإلى مصر في العصر المتأخر واشتغلوا بالتجارة وأسسوا مدينة خاصة بهم على الطراز  اليونانيينجاء بعض 

 واألواني صناعة الزجاج تقتث اريالفنانون والصناع اليونانيون ح إليهاسميت )نقراطيس( بمحافظة البحيرة، كما وفد 
 بها .الفخارية 

 بالد اليونان : الحياة السياسية فى  ثانيا
 إسبرطة:  -1

غريق لمدة على بالد اإل السيطرةالصارم ومن خالله تمكنت من  العسكريفي إسبرطة على النظام  ةالسياسيالحياة  قامت
 .نالمقدونييسقطت فى القرن الرابع قبل الميالد على يد  حتىعام  ٢٠٠
 
 
 

 الملكان:
 ينتخبان مدى الحياة من أكبر أسرتين فى المدينة. ◄
 كانت لهما سلطة إعالن الحرب وقيادة الجيش. ◄
 كان يرأسان الهيئة القضائية والمواكب الدينية. ◄

 : الجمعية الشعبية
 يعرضها مجلس الشيوخ. التيعلى التصويت بالرفض أو القبول للقوانين  ايقتصر دوره 

 : مجلس الشيوخ
 عضوا باإلضافة إلى الملكين فيكون عدد أعضائه ثالثين عضواً. 28يتكون من  ●
 عاما. 60المواطنين الذين بلغوا ينتخبون مدى الحياة من  ●
 تشريع القوانين ومناقشتها. ●

 الرقباء الشعبيون: 
 هم خمسة أعضاء منتخبون سنوياً لممارسة سلطات تنفيذية وقضائية ومراقبة السلوك واألخالق وحفظ األمن.

 الجيش: 
 تين.الس العشرين فهو جندي في الجيش حتى سن لكل من بلغ سن إسبرطةهو محور الحياة فى 

 أثينا :  -2

 دينة مى التصادية فك كافة الموارد االقتلام الذي"األرستقراطي، ثم  الملكيأثينا فى بداية األمر على النظام  قامت
ا رضنيهم، وهنو منورة ضد هذا النظام فقام الحكام بتقنديم بعنض الحلنول لتث، وبدا السكان يقومون بالفقرمما أدى إلى زيادة 

 : تشريعات أهمهافى أثينا من خالل إصدار عدة  الديمقراطيأدى إلى تطور نظام الحكم إلى 

 :ق.م ( ومنها  593: 594)  "سولون" حاكم أثينا إصالحاتتشريعات و -أ

 . واإلنتاجتشجيع العمل  ●
 توفير فرص عمل للعامة.  ●
 إسقاط الديون.  ●
 تحديد حد أقصى للمصروفات على الحفالت. ●

ر إلنى مصنر بااللتزام بتطبيق إصالحاته لمدة عشر سنوات، وساف األثينيينتخلى سولون عن الحكم بعد أن أخذ عهدا على 
 ليطلع على حضاراتها ويستفيد من إنجازاتها.

 : اسبرطةتطور نظام الحكم فى 
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 ق.م(: 428 – 467ثالثاً: عصر بركليس حاكم أثينا )
 

 انضم إلى العامة رغم كونه من أسرة غنية.الذي  عهد )بركليس( بلغت الديمقراطية فى أثينا ذروتها فى ◄
 .ينياألثالسبيل الرتقاء الشعب  هيكان مؤمنا بأن التربية االجتماعية السليمة ت وقام بالعديد من اإلصالحا ◄
 ) بسبب : ( إال أن الديمقراطية فى أثينا لم تكن كاملةعلى الرغم من تلك اإلصالحات جميعا ◄
 جعلت الحقوق االنتخابية والتشريعية لألحرار فقط وال يجوز للعبيد أو األجانب االشتراك فيها. -1
 السياسية والتشريعية. نحرمت النساء من مباشرة حقوقه -2
  ب لفننون واآلدااتفوقنت أثيننا فنى ف ثيننا للسنكان حرينة الفكنر واإلبنداععاشنتها أ التنيمع ذلك أتاحت الحياة الديمقراطية

الرابنع قبنل والعمارة وظهور الفالسفة والمفكرين حتنى أصنبحت رائندة بنالد اليوننان فنى الفتنرة منا بنين القنرنين الخنامس و
 الميالد فى كافة المجاالت.

 
 
 

  نية.عرفت باسم )حروب البيلوبونيز( أدت إلى ضعف المدن اليونا ق.م 441عام  وإسبرطةنشأت حروب بين أثينا 

  تحت رايتنه  حاول إقناعهم بتوحيد الصفو مه بالقوة على بالد اليونان كلهامن فرض حك المقدوني الثانيتمكن فيليب
 خلفه ابنه اإلسكندر األكبر وكان عمره عشرين عاماً.لمواجهة الفرس وبعد وفاته 

 يسنيطر ثنم اتجنه إلنى الشنرق ل فني آسنيا الصنغرى غازياً ليحقق مبدأ )العالم وطن واحد( وهنزم الفنرساالسكندر خرج
 على الواليات الفارسية فى سوريا ومصر ليكون إمبراطورية يونانية.

 :  التواصل السياسي
، المصنريش يين كمرتزقة فى الجين( وقد تم استخدام اليونا٢٦ألسرة ليونان فى فترة حكم اتوطدت العالقات بين مصر وا
ية ق. م عمنل علنى منزج الحضنارة المصنر 332منن االسنتيالء علنى مصنر عنام  المقدونير بوعندما تمكن اإلسكندر األك

 القديمة بالحضارة اليونانية فيما عرف باسم الحضارة الهلينستية.
 الدينية فى بالد اليونان:رابعاً: الحياة 

فنى  ك بينهمنا كنانبالرغم من اختالف النظم السياسية واالجتماعية بين الكثير منن المندن اليونانينة إال أن القاسنم المشنتر ●
 الحياة الدينية.

ً من اليونانيون بقوى الطبيعة وزعموا أن لكل منها آ ●  يوجهها. إلها
إللهننة اوكننان أهننم هننذه  وجعلوهننا علننى صننورة البشننر األوليمبوووس قمننة جبننلكننانوا يعتقنندون أن أسننرة اإللهننة تقننيم فننوق  ●

 )زيوس( كبير اآللهة.
اسننتعانوا وعننرف اليونننانيون طقوسننا دينيننة متعننددة كالمواكننب الجنائزيننة واألناشننيد والقننرابين كمننا اعتقنندوا فننى السننحر  ●

 بالموسيقى كعنصر مهم فى تلك الطقوس.
 : الديني التواصل 

اء جننا ولننذلك عننندمت عقينندة اإللهننة )إيننزيس( عبننادة شننائعة فننى بننالد اإلغريننق حة المصننرية، وأصننبننناإلغريننق بالديا رتننأث
لكنبش المقندس ا يقرننالفرعونية، واتخنذ شنعار قدم القرابين للمعبودات المصرية وحمل األلقاب  المقدونياإلسكندر األكبر 

 أمون رمزا له. لهلإل
  

 الحياة الفكرية فى بالد اليونانرابعاً :                                                  
        

        
 العلـوم اآلداب التاريخ الفلسفة

 

 
 : الفلسفة -1

 شنكالت الحيناةفقند أعملنوا عقنولهم فنى تحلينل م اإلنسنانيتعتبر الفلسفة اليونانية منن أعظنم منا تركنه اليوننانيون للفكنر  ◄
 : ومن أشهر فالسفة اليونانر الكون والتعرف على أسرا

 .شيء عمال العقل فى كل إفلسفته على  حيث تقوم : سقراط
 .فى التفكير العلميتتسم مدرسة أفالطون بالطابع  : أفالطون
حنث فنى كثينر وعلم األحياء وقد أطلق عليه العرب المعلنم األول ألننه ب التاريخيأسس مدرسة تعتمد على الفكر  : أرسطو

 من العلوم إلى جانب الفلسفة.
 
 

 

 : ر على بالد اليونانمقدونيا تسيط
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 التاريخ : -2

 يلها.لحقائق وتحلتطورت الكتابة التاريخية من شعر المالحم المعتمد على األسطورة إلى الكتابة التاريخية المعتمد على ا◄
 : ومن أشهر هؤالء المؤرخينظهر مؤرخون كتبوا تاريخ اإلغريق  ●

 .التاريخ  بأبيلقب  الذي : هيردوت
 تنب كثينراً عننق.م. وأشهر ما كتبه كتناب )فنى التناريخ العنام( وك الثانييعد أحد أعظم المؤرخين فى القرن  : بوليبيبوس

 .البطلميمصر وخاصة فى العصر 
وتحندث  )الجغرافيا( ويتكون من سبعة عشر جنزءاً ق.م. وألف كتابه الشهير  20 – 25 عاميزار مصر بين  : استرابون

 عن مصر فى الجزء السابع عشر منه.
 : دباأل -3

 بالثراء والتنوع. اليوناني األدبيتميز التراث  ●
 : يعد الشعر أهم ما يمثل األدب عند اليونان وانقسم إلى ●

 قننافيالثواألوديسننا للشنناعر الشننهير )هننوميروس( صنناحب الفضننل فننى نشننر التننراث  اإللينناذةمثننل: ملحمننة  : شووعر المالحووم
 لليونان قديماً. البطولي
 رخيلوخس(.أالغزل والرثاء ومن أشهر شعرائه )يتضمن الحماس و :الغنائي الشعر 

 : العلوم -4

ارب تحويننل الكثيننر مننن تجنننجحننوا فننى و المصننرية القديمننة ةالكثيننر مننن أصننول العلننم مننن  الحضننار يوناسننتمد اليونننان ◄
 وخبرات المصريين إلى نظريات علمية.

المنتحكم فنى  إلى أن المخ هنو يونتوصل اليونانو ألثينا خاصة فى مجال الطب الذهبيتقدمت العلوم كثيراً فى العصر  ◄
 يضخ الدم فى الشرايين. الذيالقلب هو  عرفوا أنكما  كل أعضاء الجسم وهو مركز اإلحساس

  بأبو الطقراط وكان يطلق عليه  أبو :اإلغريق أشهر أطباء من .  
 :الثقافي التواصل 

لننى صننريين واإلطننالع عمالرة مصننر وااللتقنناء بالكهنننة العلمنناء ااإلغريننق وعلمنناؤهم علننى زينن مفكننريمننن  حننرص الكثيننر
 صرية إلى بالد اليونان.مصرية لينقلوا العلوم المعابد الممكتبات ال

 الفنية والرياضية فى بالد اليونان: الحياة خامساً 
لنم  يوالتنلنه الفنينة وعبنر عنهنا فنى أعما وقنيم ، ثلمُ وما فيه من  العلويقريباً من اإللهة يتأمل عالمه  اليونانيعاش الفنان 

 مسنار  وداخنلتكن مكرسة للمعبد فقط بل أصبح مظهراً بديعيا وانتشر على أفاريز األبنية وتيجان األعمندة والمالعنب وال
                 البيوت.

 الحياة الفنية والرياضية فى بالد اليونان
 : العمارة -1

صنلت إلنى وكانت بسيطة فى بداينة األمنر وأخنذت تتطنور حتنى و اليوناني المعماريتعتبر المعابد من أهم مظاهر النشاط 
فنى عنام ول األكروبوعلنى قمنة  "بوركليس" أقامنه النزعيم النذي ون(ن)معبد البارثومن أشهر المعابد  مستوى رفيع من الفن

 ق.م. لعبادة آلهة أثينا ويعتبر قمة تطور العمارة اليونانية. 447

 : النحت -2

 النذي مثال زيوست:  إنجازاتهأعظم ومن  اليونانيدياس عميد النحاتين فى العالم ييعد فوبرع اليونانيون القدماء فى النحت.
 .يعد من إحدى عجائب الدنيا السبع 

 : األلعاب األوليمبية -3

 قند ينا ومنن ثنم فأوليمب فني مديننةمباريات رياضية واسعة النطاق تشترك فيها كنل المندن اليونانينة وذلنك  يونأقام اليونان
بينة عناب األوليمقد اكتسبت بمرور الزمن أهمية تاريخية وأقيمنت أول دورة لأللو سميت تلك المباريات باأللعاب األوليمبية

 ق.م.776عام 

فنى نهاينة  دثم ظهرت من جدين تزيد على ألف عام حتى أوقفها أحد أباطرة الرومان دةظلت الدورات األوليمبية تقام لم ◄
 لتشترك فيها كافة بالد العالم . الماضيالقرن قبل 
 : الفني التواصل 
البنارثنون  القديم خاصة فى مجال العمارة، وهو ما ظهر فى قصر الملنك ميننوس ومعبند المصريبالفن  اليونانيتأثر الفن 

 .اليونانيلفن أقيم عليها ا التيبمثابة القاعدة  المصريبأثينا وما به من أعمدة دوريه ذات أصول مصرية حيث كان الفن 
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  دفا منن مصنر هن آسيا الصغرى وسوريا وفلسنطين جعنل حققها اإلسكندر األكبر على الفرس فى التياالنتصارات بعد
ق.م.  332عنام  دون قتال له الستكمال إخضاع الواليات الفارسية لحكمه فتقدم بجيشه إلى مصر ونجح فى السيطرة عليها

 وتكوين اإلمبراطورية المقدونية.
 : بعد دخوله مصر المصريما فعله اإلسكندر األكبر إلرضاء الشعب 

 للمعبودات المصرية وعلى رأسها )أمون(.قدم والءه  -1

 عامل المصريين معاملة حسنة. -2

 أبقى على النظم اإلدارية المصرية. -3

 : أهم أعماله: بناء اإلسكندرية
 مى وقننع اختيننار اإلسننكندر األكبننر علننى قريننة مصننرية قديمننة تسننمى )راقننودة( تقابلهننا جزيننرة صننغيرة فننى البحننر تسنن

 :لكي ة إلقامة مدينة جديد)فاروس( 
 تحمل اسمه مثل عدة مدن أخرى أسسها. -1

 تكون مركزاً لنشر الحضارة اإلغريقية فى العالم. -2

 لتدعيم سيطرته على البحر المتوسط. تكون قاعدة بحرية -3

 : وفاة اإلسكندر
  تصر انحيث  متجها إلى الشرق لحرب الفرس؛  ق.م 331بعد تخطيطه لمدينة اإلسكندرية غادر اإلسكندر مصر عام

ولكننه  عليهم فى العراق وإيران حتى استولى على كل أمالكهنم وتوغنل فنى القنارة األسنيوية حتنى وصنل إلنى حندود الهنند
 تاركاً وراءه مملكة كبيرة مترامية األطراف. ق.م ؛ 323توفى عام 

 : تأسيس دولة البطالمة فى مصر
  همنية فيما بينوتقاسموا اإلمبراطورية المقدو فى )بابل(ه جيش اجتمع قادة؛ ف بعد وفاة اإلسكندر لم يكن له وريث للعرش

اً عليها أعلن نفسه ملك الذيوس بن الجوس( يمكانت مصر من نصيب )بطلق.م ؛ ف 323فيما يُعرف ) بمؤتمر بابل ( عام 

منة القدي قامنت بهنا حضنارة تجمنع بنين المصنريةو بدأت مصر فى عهند جديند أطلنق علينه دولنة البطالمنةو ق.م. 305عام 

 ستية.الحضارة الهلين واليونانية عرفت باسم
 

 
 : الحياة االقتصاديةأوالً 
دوراً  لى أن تلعوبعقامت النظم االقتصادية والمالية فى مصر على أهداف وضعها البطالمة لتكوين دولة قوية قادرة  ◄

 . مؤثراً فى سياسات العالم
 .ادية ياة االقتصالح نواحييتطلب هذا إقامة اقتصاد قوى فطبقوا نظام االحتكار حيث كانت الدولة تسيطر على أهم  ◄

 : ( الزراعة1)

 بيراً.ووجهوا إليها اهتماماً ك المصرياهتم البطالمة بالزراعة باعتبارها الركيزة األولى لالقتصاد ◄
 : وسائل النهوض بالزراعة فى عهد البطالمة

 وشق القنوات وإقامة الجسور. الريم إصال  نظ -1

 الزراعية. األراضياستصال  مساحات كبيرة من  -2

 الحديثة مثل الساقية والطنبور. الرياستخدام وسائل  -3

 اتبعوا نظام الدورة الزراعية للحفاظ على جودة األرض وخصوبتها. -4

ين والرمنان أنواعاً جديندة منن الفواكنه وبخاصنة العننب والتناهتموا بزراعة محصول القمح والذرة والشعير واستقدموا  -5

 والمشمش.
 الزراعية بمصر فى عهد البطالمة إلى خمسة أنواع: األراضيوقد قسمت 

 : أراضى الملك -1

 .كان يمتلكها الملوك الفراعنة ثم آلت إلى الملوك البطالمة باعتبارهم ورثة الفراعنة  التي هي 
 :  المقدسة األراضي -2

 مخصص للمعابد. والثاني،  مخصص للكهنة األول : نوعان يوهكان الملوك يمنحونها للمعابد  التيوهى 
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 : أراضى اإلقطاعات العسكرية -3

 .اعتمد البطالمة فى تكوين جيوشهم على الجنود المرتزقة من اإلغريق وقاموا بمنحهم مساحات من األرض  
 :  أراضى الهبات -4

 .كان البطالمة يمنحونها لكبار موظفيهم  التي هي
 : أراضى المدن -5

 ندريةنقراطيس واإلسك يهو ( المدينة اليونانية )كانت تتمتع بوضع  التيكانت الدولة تخصصها للمدن  التي هي
 س.يمبطلو  
 : ( الصناعة2)

  .كانت مصر منذ أقدم العصور موطناً للعديد من الصناعات المهمة وقد احتكر البطالمة الصناعة أيضاً 
 : أهم الصناعات فى مصر فى عصر البطالمة

 صناعة الزيوت. -
 صناعة الفخار والزجاج. -
 التعدين وقطع األحجار. -
 صناعة المنسوجات والجلود. -
 .البرديصناعة الورق من نبات  -

 : التجارة (3)

 اهتم بها البطالمة اهتماماً كبيراً. والتيعلى رواج التجارة  والصناعي الزراعيساعد النشاط  ◄
 فى قلب العالم القديم. الجغرافيشجعهم على ذلك موقع مصر  ◄

 : التجارية فانشأوا بالنواحياهتم اليونانيين 
 الموانئ على ساحل البحر المتوسط واألحمر. -
 .إلرشادها مثل منارة اإلسكندرية المناراتو لبناء السفن ترسانات -
 .التجاريسكوا العملة لتسهيل التبادل و نظموا شئون الجمارك -

 : فى مجال التجارة الداخلية
 ار.كانت تخضع لسياسة االحتك التيالدولة رقابتها على األسواق وتدخلت فى تحديد األسعار وبخاصة تلك  أحكمت

 : جيةأما التجارة الخار
ى العنالم انتعشت نتيجة إنشاء البطالمة عندة منوانئ علنى البحنر األحمنر والمتوسنط وأصنبحت اإلسنكندرية أكبنر المنوانئ فن

 القديم.
 الحياة السياسية :ثانياً 

 : نظام الحكم
فنى  يءشل كورثوه عن الملوك الفراعنة القائم على حق الملك فى تملك  الذي الملكيحكم البطالمة مصر من خالل الحكم 

 قضاة لوله كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والدينية ويساعده فى الحكم وزير المالية وكبير ا مصر
 : وقد مر نظام الحكم بمرحلتين

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 : المرحلة األولى ملوكها هم)أ( 
 ( ق.م 284 –  323وس األول )مي( بطل1) 

نفسنه  حتى أعلنندخل فى حروب عدة من أجل توطيد حكمه فى مصر وقد  إلى إحدى العائالت المقدونية النبيلة ينتمي ◄
 وكون إمبراطورية بطلمية مركزها مصر.؛  ق.م 305ملكاً عام 

 وضع أسس النظم اإلدارية والمالية فى مصر ولقب بالمنقذ. ◄
 

 مصر يالبطالمة ف المراحل التاريخية لدولة

 : ق.م( 31–   ق.م 323)
 

: مرحلة القوة واالزدهار  المرحلة األولى
وس األول حتى عهد ميمن عهد بطل
 وس الثالث.ميبطل

 

: مرحلووة الضووعف واالنهيووار  المرحلووة الثانيووة
وس الرابووع حتووى نهايووة عهوود ميووعهوود بطلموون 

 ق.م. 30كليوباترا السابعة عام 
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 ( ق.م 246 -284 ) الثانيوس يمبطل

 قافية.أحدث نهضة كبيرة فى شتى المجاالت االقتصادية والثووس األول تولى العرش بعد وفاة أبيه ميهو ابن بطل ◄
 أصبحت مصر إمبراطورية كبيرة فى عهده. ◄
 سياسية.وشهد عهده توجهها كبيراً نحو شبه الجزيرة العربية والبحر األحمر وأفريقيا ألهداف اقتصادية وعسكرية  ◄

 ( ق.م 221 - 246وس الثالث )مي( بطل3)

يِرب بخلف والده وكان يتمتع بصفات حميدة حتى لق ◄  األهاليلى ألنه أمر بإسقاط الضرائب المفروضة عأو الصالح  الخ 
 .وفتح صوامع الغالل الحكومية لهم حينما انخفض منسوب فيضان النيل عن مستواه وكان محباً للعلم والثقافة

 : المرحلة الثانية وأشهر ملوكها هم)ب( 
 ( ق.م 205- 221وس الرابع )مي( بطل1) 

 وس الرابع بداية لمرحلة من التدهور لحكم البطالمة.مييعتبر عهد بطل ◄
 ( ق.م 180 –  203وس الخامس )مي( بطل2)

ى الملنك ترك طفالً لم يتجاوز عمره السابعة وانفنرد )أجناثوكليس( بالوصناية علنو ق.م203توفى بطليموس الرابع عام ◄

مالكهننا أانهننارت الننبالد سياسننياً واقتصنناديا وفقنندت معظننم ف الد مننن أجننل تحقيننق مصننالحه الشخصنيةدار الننبأ الننذيالصنغير 
 الخارجية.

 : ( كليوباترا السابعة3)

 غننرق أثننناء حننرب اإلسننكندرية فأجلسننهاوالننذي  عننرش مننع أخيهننا بطليمننوس الثالننث عشننرآخننر ملننوك البطالمننة تولننت ال◄
وس يولين زوجها سرعان ما تخلصت منه لتجلس ابنها من لكن أخيها الصغر بطليموس الرابع عشر يوليوس قصير بجوار

 قيصر معها على العرش ليكون ملكاً على مصر
 ملكة على روما. صبحكانت تخطط لت ◄
عننندما علمننت ، و ق.م31كتيننوم البحريننة( عننام أثننم انتحننر بعنند هزيمتننه فننى معركننة )تحالفننت مننع منناركوس انطونيننوس ◄

 .الرومانيلتسقط مصر تحت الحكم  ق.م30عام  قد انتهى قررت االنتحار البطلميوباترا أن الحكم كلي

 الحياة االجتماعية ثالثاً :
حرصوا ف ليهاعمع إضفاء الصبغة اليونانية يرمى إليه البطالمة هو إقامة دولة تستند إلى أسس شرقية  الذيكان الهدف  ◄

 المصريين فى مظهر الحكام الوطنيين.على الظهور أمام رعاياهم من 
 واإلغريننقفننى الوقننت نفسننه فتحننوا أبننواب الننبالد علننى مصننراعيها أمننام األجانننب وعلننى وجننه الخصننوص المقنندونيين  ◄

ات بأحندث فى تكوين دولة بطلمية حديثة كأعوان مخلصين لهم لما يتوافر لنديهم منن رؤوس أمنوال وخبنر ليعتمدوا عليهم
 صرية.عنظم التجارة الاليب االقتصادية واألس

 إلى عدة طبقات: آنذاكوتنقسم طبقات المجتمع 

 : ( المقدونيون واليونانيون1)

 لمنح.شجع البطالمة المقدونيين على االستقرار فى مصر واختصوهم بالوظائف العليا وأغدقوا عليهم الهبات وا 
 : ( يهود اإلسكندرية2)

 .كانوا يكونون جالية كبيرة فى اإلسكندرية 
  متميز. اجتماعيكانوا يشتغلون بالتجارة واألعمال المصرفية واإلقراض ولهم وضع 

 : ( المصريون3)

  املة ن المصريين معيعاملو اليونانيونكان العاملة و األيديهم أهل البالد واألغلبية الساحقة وعماد االقتصاد باعتبارهم
 .بالتعاليتتسم 
 ف ن لتنولى وظنائتغير الوضع قليالً وأخذت الدولة فى إفسا  المجال أمنام المصنريي : وس الرابعميمنذ عهد الملك بطل

فنى  ائفوشنغل المصنريون بعنض الوظن مننهم فئنة المحناربين تأعلى فاقبل المصريون على تعلم اللغة اليونانية كمنا تشنكل
 .اإلداريالجهاز 
 : الحياة الدينيةرابعاً 
 النندينيمح لننذلك اتسننمت سياسننتهم الدينيننة بشننكل عننام بالتسننا حينناة المصننريين لعقينندة الدينيننة فننىأدرك البطالمننة أهميننة ا◄
 حرصوا على إظهار احترامهم للديانة المصرية.و
قنام بإعنادة ووس األول ينمقلنده بطلوقند  ين لإللهة المصرية فور دخوله مصنركان اإلسكندر األكبر قد بادر بتقديم القراب◄

 قد استولوا عليها أثناء احتاللهم مصر.كان الفرس  التيتماثيل اإللهة المصرية 
 هىومعابد فيلة و إدفواهتموا بإنشاء العديد من المعابد المصرية وال يزال البعض منها شامخاً حتى يومنا هذا مثل معبد ◄
بمالبس  ة أنفسهمصور البطالمو المصريمعابد تقع جميعها فى صعيد مصر والمالحظ أن هذه المعابد بنيت على الطراز  
 يقدمون القرابين لآللهة المصرية . ملوك الفراعنةال
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 ً  : الحياة الثقافية والعلمية خامسا
 ه أن ا ال شنك فينممنو ل مركز الصدارة وتتفوق على أثيناأظهر البطالمة اهتماماً كبيراً بالعلم مما جعل اإلسكندرية تحت

 عالمتى أرجاء الوالمكتبة كان له أبعد األثر فى اجتذاب العلماء والدارسين من ش ) جامعة اإلسكندرية ( إنشاء دار العلم
 : وم ومنهالفى مختلف الع 

 : الفلك
شنمس أول منن قنام بدراسنات نسنبية ألحجنام الألننه   الرياضني ( أريسنتاخورسخطا علم الفلك خطوات واسعة علنى يند ) 

 والقمر واألرض.

 : الرياضيات
 وأشهر علمائها العلم باإلسكندرية شأناً كبيراً  بلغت دار : 

 وضع كتاب األصول فى مجال الهندسة الرياضية. الذي : إقليدس
 صاحب قانون الطفو. : أرشميدس

 : الطب
 علنى  يالثنانوس مينأقامهنا بطل التنيسناعد وجنود حديقنة الحينوان كمنا  اإلسكندرية فنى التشنريح والجراحنة برع علماء

ينة وكنان اكتشنف الندورة الدمو النذيكان من أبرز علماء الطنب والتشنريح فنى العنالم: )هيروفيلنوس( و تطور علم الحيوان
 يستخدم أداة بديعة لقياس سرعة النبض.

 : الجغرافيا
  المبنادئ وتوصل علماؤهنا إلنى الكثينر منن الحقنائق حيث  بفضل تشجيع البطالمة بالجغرافيا اإلسكندرية جامعةاهتمت

 (. العلمية الجغرافية مثل )نظرية دوران األرض حول الشمس، قياس محيط الكرة األرضية

 : التاريخ
  ر الفرعونينة قسم تاريخ مصن الذيوهو  ريخ مصر القديم باللغة اليونانية)مانيتون( من كتابة تا المصريتمكن الكاهن

 هن.التقسيم هو المتبع فى عصرنا الراهو إلى ثالثين أسرة و

 : األدب
 .ًشهد األدب ازدهاراً كبيرا 
  وميروس هننشنر مالحنم  : من أعظوم إنجوازاتهم األدبيوةو السكندريفى هذا العصر األدب  اليونانييطلق على األدب

 وتاريخ هيرودوت.

 
 

ولنة دجنوس" "بطلمينوس بنن ألن ثالثة من قنواده، وأسنس يقدونية بالم ةاإلمبراطورياإلسكندر األكبر" انقسمت  بعد وفاة "
جنوس" وفنى منن نصنيب "انتي مقندونيافى سوريا والعنراق، وبنالد  ن" دولة السليوقيي فى مصر، والقائد "سليوقس ةالبطالم

 مسيرة الحضارة اإلنسانية.  لتستكمل السياسيالتطور  يفتلك األثناء ظهرت الحضارة الرومانية وبدأت 

 روما سيدة العالم القديم
 علنى  ، ثم سعت للسيطرة اإليطالية( ودخلت فى حروب مع جيرانها فى شبه الجزيرة  ق.م 753 عام ) روما تستأس

حنروب الباسنم ة عام فيما عرف ائستمرت لمدة محر المتوسط مما أوقعها فى حروب طويلة مع مدينة قرطاجة وابغرب ال
 ل غرب إفريقيا. اعلى شم؛ لتسيطر روما  طاجة( وانتهت بهزيمة قر ق.م 146 :  264ية )نالبو

 نية عام ، وتحويل مقدونيا إلى والية رومانان نيا انتهت بتدخلها فى شئون اليوروما فى حروب مع مقدودخلت  ثم 

 (.  ق.م 146 ، ومن بعدها بالد اليونان عام ) ( . مق 148 )

  م. ق 64والية رومانية عام  إلىوبعدها اتجهت روما إلى الشرق حيث استطاعت مد نفوذها فى سوريا وتحويلها. 

 ق.م ( 30واستطاعت ضمها وتحويلها إلى والية رومانية عام )  ثم اتجهت روما إلى مصر 

  بحينرة  زع، وأصنبح البحنر المتوسنطاالعالم القديم بال من سيدةحت روما بأص نالروما أيديبسقوط سوريا ومصر فى
 اإلمبراطورية الرومانية من كل الجهات. بهرومانية تحيط 

 
 : مالمح الحياة االقتصادية  أوال
 إيطاليا بمساحات أراض زراعية واسعة وموارد طبيعية وبشرية كبيرة، وعلى هذا النحو نعمت  ●

 ب الصناعة. نجا إلىقائما على الزراعة والتجارة  الرومانيظل االقتصاد 
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 :  الزراعة -1
 الفردية قائمة فى روما منذ أقدم العصور يعمل بها جميع أفراد األسرة وعبيدها.كانت الملكية  -
 الزراعية وعمل عندهم أعداد كبيرة من العبيد. راضياألامتلكت الطبقة االرستقراطية مساحات واسعة من  -
القمح أهم المحاصيل الزراعية ـ بساتين الزيتون وكروم العنب والفاكهة والبقول. : أهم المحاصيل 
الخنازير واألبقار واألغنام تربى من أجل ألبانها وأصوافها وجلودها. : أهم الحيوانات 

 :  الصناعة -2
 :ي اآلتثل فى لقديمة تتموكانت الصناعات الكبيرة فى روما ا كانت الصناعة أقل نسبياً من الزراعة من حيث أهميتها ◄
خراج كمينات استخدمت فى صناعة األدوات واألسلحة كما تم است التياستخدمت المناجم الستخراج المعادن  : التعدين -1

القصندير تستخدم فى صناعة القطع النقدية والمجوهرات وتم استخدام الحديند والرصناص و التيكبيرة من الذهب والفضة 
 فى صناعة األسلحة.

 وفرت المحاجر الحجارة لبناء المشروعات المختلفة. : المحاجر -2

 روما مصانع صغيرة من أجل صناعة الفخار بجانب الصناعات اليدوية. أنشأت : الفخار -3

 تمثلت فى صناعة النسيج والصباغة وصناعة الطوب والنجارة. : صناعات أخرى -4

 : التجارة -3
أن بندأ عهند  ، ومننذ ينةنالرومالع بنين األقناليم سنقاصرة على تبنادل البضنائع وال الملكيفي روما فى العصر  التجارةكانت 

  :هي ويرجع ذلك لعدة أسباب  التجاريازداد النشاط  سطسالرومانية على يد أغاإلمبراطورية 
 اإلدارة المركزية فى روما على اإلمبراطورية فى الداخل والخارج. سيطرة -1

 .الرومانيقوة األسطول  تأمين المالحة البحرية بفضل -2

 فتح أسواق جديدة فى أفريقيا وأسبانيا. -3

 من جديد. التجاريإعطاء الفرصة لقرطاجة لممارسة نشاطها  -4

ة متقدمة يانالروم وهكذا أصبح البحر المتوسط طريقا داخليا للربط بين الواليات الرومانية، وكانت السفن التجارية
 ير عن السفن اليونانية.ببشكل ك

 : النقود -4
الننذهب وكانننت تصنننع مننن الفضننة و  اهننتم الرومننان بتننوفير العمننالت النقديننة الخاصننة بهننم لتسننهيل المعننامالت التجاريننة -

 والبرونز.

 : الحياة السياسية  ثانيا
 : هيفى إيطاليا، ومرت بثالث أنظمة سياسية  نشأت التيعاصمة اإلمبراطورية  هيكنت روما 

 . يمبراطورالنظام اإل - الجمهوريالنظام  - الملكيالنظام  

 ( ق.م 510 -753 ) الملكي( النظام 1)
 الملكيعلى النظام (  ق.م 753 ) تأسست روما منذ عام. 

 بيده السلطة العليا فى الشئون الدينية والقضائية والسياسية والعسكرية ويحكم مدى الحياة. : الملك

 :  ) السناتو ( مجلس الشيوخ
 من الطبقة االرستقراطية ويعتبر استشارياً للملك.عضو  300يتكون من 

 : جمعية األحياء
  أقسام روما ثم اندمجت هذه األحياء لتصبح ثالثة. هيينقسم إلى ثالثين حياً  الرومانيحيث كان الشعب 
  تهم الشعب. جتمع بأمر من الملك لمناقشة أموري شعبيتعتبر هذه الجمعية كمجلس 
  وأعلننوا  ( ق.م 510 ) عنام الملكنيقرر االرستقراطيون سلب الملك سلطاته وتوزيعها علنيهم وبالفعنل أسنقطوا النظنام

 كما حدث فى اليونان. الجمهوريالنظام 

 : ( ق.م 27 -  051 ) الجمهوري( النظام 2)
 ومانيوتعديه على التقاليد الرقام هذا النظام بعد الثورة على الملك )تاركوينوس( لعدم إحساسه بمعاناة شعبه 

 :يلي وتمثل هذا النظام فيما  

 :  القنصالن
 هما اثنان من الحكام ينتخبان سنوياً ولمدة عام واحد يتم اختيارهما باالنتخاب المباشر بواسطة الشعب.
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 :  مجلس الشيوخ
 واالقتصادية والعسكرية.عضو من االرستقراطيين ويدير شئون البالد السياسية والتشريعية 300يتكون من 

 :  جمعية القبائل
 .تعتبر تطوراً للجمعية الشعبية وتنعقد بناء على دعوة أحد نقباء العامة 

 : نقباء العامة
 حكومة.هم همزة الوصل بين الدولة والعامة بحيث يحملون لحكام المدينة مشاكل العامة ويبلغون العامة بأوامر ال

 : ديمقراطية روما
واة نها كانت مساأبروما حقوقا كفلت لهم المساواة قانوناً مع اإلشراف إال  الجمهوريعلى الرغم من منح العامة فى النظام 

لمناصب ولم استولوا على جميع ا وبالتاليشكلية حيث كان العامة يميلون إلى انتخاب مرشحين ينتمون ألسر من األشراف 
واقنع نظامناً كلمنة وإنمنا ظنل فنى الفنى رومنا ديمقراطيناً بمعننى ال الجمهنورييكن للعامة نصيب منها وهكذا لم يكن النظنام 

 رستقراطياً.أ

 (:476 –ق.م. 31) اإلمبراطوري( النظام 3)
 على مصر .يطرة القائد )أوكتافيوس( ق.م بس 30يبدأ هذا العصر من عام  ◄

جنرد وبمق.م (  27فني عنام ) عهد اإلمبراطورية الرومانية وقد منحه مجلس الشيوخ لقب )أغسنطس(  سأوكتافيوبدأ  ◄

 :في يمكن  القوميأدرك أن أمن روما انفراده بالعرش 

 إنهاء االنقسامات بين القادة العسكريين الرومان والتفافهم حوله. -1

 مانية.إعادة األمن فى ربوع اإلمبراطورية الرو -2

 المحافظة على أمالك اإلمبراطورية الرومانية فى الشمال والشرق. -3

 تحقيق العدالة االجتماعية للمواطنين الرومان. -4

ربيننة الرومانيننة الغ اإلمبراطوريننة:  قسننمين كبيننرين همننا إلننىوريننة الرومانيننة طسننمت اإلمبراقُ  م (395) فننى عننام  ◄

ريننة ى اإلمبراطولننالبربننر ع ضننىاصننمتها القسننطنطينية، وقنند قالشننرقية وع يننةنالروما اإلمبراطوريننةووعاصننمتها رومننا، 
نينة الشننرقية سنقطت آخنر حضننارات العنالم القنديم، أمننا اإلمبراطورينة الروما وبالتننالي (  م 476 ) ربينة سننةغالرومانينة ال

لوجنود د انتهنت منن اوالتي عرفت باسم الدولة البيزنطية فقند اسنتمرت بعند سنقوط رومنا لمندة تقتنرب منن األلنف عنام، وقن
 م (1453) محمد الفاتح على مدينة القسطنطينية سنة  نياالعثمباستيالء السلطان 

  : الحياة االجتماعية ثالثا
 : الرومانيطبقات المجتمع 
لحقنوق اتمتلنك السنلطة والمنال وبحنوزتهم أراضنى زراعينة شاسنعة ولهنم كافنة  التنيالطبقنة الثرينة  هني:  طبقة األشوراف

 السياسية ومنهم الفرسان وهم كبار رجال الجيش.

 : طبقة التجار الحرفيين
 عاشوا حياة اقتصادية صعبة وتضرروا من كثرة حروب روما. الرومانييشكلون جزءاً كبيراً من المجتمع 

 : طبقة العامة والمزارعين
حققننوا شننراف لنيننل حقننوقهم السياسننية واالجتماعيننة ومننع األ السننلميوا مننع طبقننة التجننار والحننرفيين فننى الصننراع اشننترك 

 إنجازات كبيرة فى ذلك.

 :  طبقة العبيد
 هم أسرى الحرب الذين فقدوا كافة حقوقهم االجتماعية والسياسية وشكلوا أزمة حقيقية داخل المجتمع.

 رابعاً: مالمح الحياة الدينية
 تمثلت الحياة الدينية فى عبادة بعض المعبودات وعبادة األباطرة.

 : ( معبودات الرومان1)
  )تمينز كمنا ، يمثل السماء الصافية وهو كبير المعبنودات عنند الرومنان الذيتعددت معبودات الرومان وأهمها )جوبيتر

د وأوزوريس عن مع المعبودات األجنبية والسما  بإقامة المعابد لها فى روما مثل إيزيس الدينيالرومان بظاهرة تسامحهم 
 المصريين.

 سيحية.كما انتشرت عبادة األباطرة مثل أغسطس وتيبريوس وسرعان ما سقطت هذه العبادة بعد انتشار الديانة الم ◄

 : ( الكهنة2)
 سنة ريناً وممارجتماعية وال تتطلب وظيفتهم أعداداً خاصاً أو تملم يكن للكهنة طبقة مميزة عن غيرهم من الطبقات اال

 وهو دليل على مدى ارتباط الدين بالدولة.
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 : الديني التواصل 
ر غرينق الكثينن عنن اإلاالقديمة، فقد أخذ الرومن المصريةتأثر الرومان باإلغريق والذين كانوا بدورهم متأثرين بالحضارة 

 مصننريالالمعننودات المصننرية القديمننة مثل"سننرابيس" المعبننود  بعننضرومننا عبننادة  إلننيلننت ق، وانتالدينيننة مننن معتقننداتهم 
األبنناطرة  اإلغريقنني، وإيننزيس المعبننودة المصننرية العالميننة، وأقنناموا لهمننا المعابنند الدينيننة، وكننذلك قامننت عبننادات لننبعض

 الرومان نتيجة تأثرهم بظاهرة تقديس الفراعنة فى مصر القديمة. 

 :  لثقافية والعلمية: الحياة ا خامسا
نتيجة التوسع  يةنالروما م انتشرت فى بقية أنحاء الدولةثوها اللغة الرسمية، ومن علتخدم الرومان اللغة الالتينية وجاس

 . الروماني
 رجيل( أعظم شعراء الرومان، وهوفش فى زمنه الشاعر )اع يذلبوجه خاص، ا أغسطسوقد ازدهر الشعر فى عصر  ●

  روما. سخلد قصة تأسي الذي
  ة مثلين؛ ألنهم كتبوا التاريخ باليوناناناليو خيرؤضمن مي، وصنفوا انين من أصل رومخرؤكان هناك بعض الم

 ابون. ستر

 : الرومان  رخينؤأشهر الم ومن
 كتب حوليات لملوك روما وحكامها. و رومانيكتب أول مؤرخ  الرومانيالتاريخ  بأبييلقب  ) أينوس (

تحدث عن تأسيس ، ومن مؤلفاته المهمة عن التاريخ )األصول( ويالالتينيكتب بالنثر  رومانيأول مؤرخ  ( الرقيب كاتو) 
 مدينة روما.

 الحياة الفنية : سادسا

 : ( العمارة1) 
 ة الرومانية.للدول فنيهو أهم مظهر  الرومانيأصبح فن العمارة حتى  فى العمارة درجة كبيرة من التقدمبلغ الرومان  -
 منندى التفاعننل مزيجنناً مننن العمننارة اليونانيننة والمصننرية والبقايننا األثريننة حتننى اآلن تبننرز الرومووانيجوواء فوون العمووارة  -

 بين الحضارات. الحضاري
 وأقنواسات أكثر المدن روعة فى التاريخ وهى مدينة روما وما تتضنمنه منن )المعابند والقصنور والحمامن نشأ الرومانأ -

 النصر(.

 : ( النحت2)
لمصننوع ، مثنل رأس قيصنر ا ه الشديدة خاصة فى نحت التماثيل الشخصنيةتواقعي الرومانيفن النحت  يميزمن أهم ما  ●

 مبي". وتمثال "بومن حجر البازلت 
ف وزيننة تفوق فيه الرومان النقوش البارزة علنى الجندران واألعمندة، واسنتخدموا هنذه النقنوش كزخنار كان من أهم ما ●

  : ومن أمثلتها
 نقوش عمود تراحان.  ●
 لى فى نحتهم دقة العمل والتعبير عن الشعور.  ج، وقد ت دبالمعا جدرانزخارف الصلصال المحروق علي  ●
ات القنادة كاننت تقنام تخليندا النتصنار تنيالموجودة على أقواس النصنر الأيضا النقوش  الرومانيومن روائع فن النحت  ●

 ، وأجملها قوس اإلمبراطور تيتوس. العظام واألباطرة

 الروماني :( التصوير 3)
 اإلغريق إلى روما عاصمة اإلمبراطورية. رسامينإلى روما بانتقال ال اإلغريقيانتقل فن التصوير  -
حوائطنه منن  إلنى تجمينل الرومانيوازداد انتشاره عند الرومان لحاجة المسكن  القديم ) أي الرسم ( التصويرازدهر فن  -

 الداخل.
الحيناة منن لتنقنل الطبيعنة و رسنوم الملوننة استخدم النبالء الرومان المصورين اإلغريق فنى تنزيين جندران قصنورهم بال -

 ر معبرة.ت الحجرات بلوحات من الفسيفساء الملون التي تحمل مناظخارج المسكن إلى داخلة كما اهتموا بزخرفة أرضيا

 :  التواصل الفني
ل: البوابنات لحضنارة اإلغريقينة والمصنرية مثنبارت أثد منن المنشنات المعمارينة، والتني تنالرومان باإلسنكندرية العدين أقام

زا للتواصنل وهكذا كانت الحضارة المصرية القديمة رم . المصريبالنحت  يالرومانثر النحت أوالمسار  والمعابد، كما ت
األخنذ  تاشنعوبه منن خنالل عملينمنع  والنديني والفنني الثقنافيمع حضنارات العنالم القنديم، وأحند معنالم التبنادل  الحضاري

 والعطاء والتأثير والتأثر.
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يرجع ذلك ألهمية موقع مصر ، و ها عن بقية واليات اإلمبراطورية الرومانيةزركز خاص ميمصر بملقد تمتعت 
طعام قمح الالزم إلداد روما بالمإلى إ باإلضافة، آنذاكفي ملتقى قارات العالم القديم والمتحكم فى طرق التجارة  الجغرافي
 .السكان

 أحوال مصر تحت الحكم الرومانى
 : : الحياة االقتصادية أوالً 

تفواع بمووارد وموان باالنالر األبواطرةحاول الرومان النهوض بمرافق البالد اقتصادياً فوى كافوة المجواالت نظوراً الهتموام  -
 شئون الزراعة والصناعة والتجارة.مصر وفى سبيل ذلك اهتموا اهتماماً خاصاً ب

 : الزراعة
 : فى مجال الزراعة اهتموا بـ

 ينادة محاصنيلبط مياه النيل، زيادة المحاصيل الزراعية وفى مقندمتها القمنح، زحفر ترع جديدة، تطهير الترع القديمة، ض
 ونباتات الزينة. والبرديالفواكه والخضروات 

 : الصناعة
 عنة.أتقنها المصريون القدماء أيام الفرا التياهتم الرومان بالصناعة أيضاً وخاصة فيما يتعلق بالصناعات  -

 : أهم تلك الصناعات 
 كانت مصر مصدره الوحيد فى العالم. الذي البرديورق  -
 صناعة النسيج من الكتان ويعد من أجود أنواع األقمشة آنذاك والمنسوجات الصوفية. -
 الصناعة الزجاجية والخشبية. -
 صناعة األواني الفخارية واألدوات المنزلية. -
 الذهبية والفضية وتصنيع المعادن. الحليصناعة  -
 ور والعقاقير الطبية.صناعة الزيوت والعط -

 : التجارة
 : التجارة الداخلية

 احتفظ الرومان بالتجارة الداخلية حيث مارس سكان مصر التجارة الداخلية بكل حرية. -
 .م الرومان بتحسين الطرق وتمهيدهااهت -

 التجارة الخارجية:
ر ارينة فنى البحنمنندوبا لهنا منع السنفن التج كان يشرف عليها الرومان إشرافاً كامالً حيث كانت اإلدارة الرومانينة ترسنل -

 كانت تصل النيل بالبحر األحمر. التيكما أعادوا حفر القناة  المتوسط واألحمر.

 : الضرائب
عننه فنى  لذلك وضعوا نظام ضرائب فى منتهى الدقة لم نسمع ما كان يسعى إليه الرومان فى مصرتعتبر الضرائب أهم  -

 : وفى سبيل ذلكلتورد إلى الدولة  األهاليالعالم القديم كله وذلك حتى يتمكنوا من تحصيل أية مبالغ من 

 تحدد أعداد السكان وأعمالهم وأنواعهم. التياستخدموا نظام اإلحصائيات السكانية  -1

 نوع من الضرائب. 200ن فرضوا على سكان مصر أكثر م -2

 بدون مقابل. األهالياستحدثوا نظام الخدمات اإللزامية وهى أعمال تفرض على  -3

 
 ( أيدرس بل الغربي )يقول المؤرخ 

 

 يدل على قصر النظر الذيقصة محزنة من قصص االستغالل  الرومانيإن تاريخ مصر 
 .واالجتماعي االقتصادي باالنهيارحتماً  وينتهي
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ي التاريــــخ   ــال
 
 لصف األول الثانويا                                                                                                                          ماجد ف

 : : الحياة السياسيةثانيا 
د قورر الجغرافيوة فقوولكن نظراً ألهمية مصر االقتصوادية و قضى بأن يحكم الواليات قنصل سابقي السياسيكان النظام  -

 اإلمبراطور أغسطس:
 أن يكون حاكم مصر يتبعه مباشرة ويتلقى األوامر منه. -1

 ة اإلدارية والمالية والخبرة العسكرية.مصر من طبقة الفرسان الموالية له وذات الكفاء مأن يكون حاك -2

 شخص من طبقة السناتو دخول مصر إال بأذن من اإلمبراطور مباشرة. أيحظر على  -3

 :هي  رومانيكما قسمت مصر إدارياً إلى ثالثة أقسام يرأس كل منها حاكم 
 .البحريالوجه  : مصر السفلى

 .القبليمن الوجه  الجنوبيالقسم  : مصر العليا
 .القبليمن الوجه  الشماليالقسم  : الوسطىمصر 

ً ثا  : الحياة االجتماعية لثا
 : طبقة الرومان -1

 : تمتعت بكافة االمتيازات المالية والقانونية وتكونت فى مصر من
 ويقيم فى اإلسكندرية ويساعده حكام المديريات. االجتماعيكان على رأس الهرم  : الوالي

 عاشت فى مصر وتضم الفرسان والمشاة. التيهم جنود الحاميات الرومانية  : الجنود الرومان
 .االقتصاديالذين قدموا إلى مصر للتجارة نظرا لغناهم  : المواطنون الرومان

 : إغريق المدن األربعة
لنرأس حينث تمتعنوا بنبعض االمتينازات وأهمهنا أنهنم لنم يندفعوا ضنريبة ا المصنريشكلوا الطبقة الوسنطى داخنل المجتمنع 

 زية( وسكنوا المدن األربع وهى )نقراطيس، اإلسكندرية، بطلميس، وأنطنيوبوليس(.ج)ال

 : المصريفى الريف  اإلغريق
 لعامة.حيث كانوا ينتشرون فى عواصم األقاليم ويعملون فى التجارة واألعمال المصرفية ويشغلون المناصب ا

 : اليهود
 الرابع. الحيمخصص هو  حيكانوا أكبر الجاليات فى اإلسكندرية ولهم  -
 كانوا أصحاب رؤوس أموال ويعملون فى التجارة والبنوك والمراباة. -

 : المصريون
 تضم كل من كان يعيش فى ربوع مصر وليس رومانيا أو من سكان المدن األربع. -
 الضريبية وليست لهم حقوق قانونية. كانت تفرض عليهم كافة األعباء -
 أحد من فئة سكانية أن يرقى إلى الفئة األعلى إال بقانون يصدر من اإلمبراطور نفسه. أليكان ال يسمح  -

 ً  : الحياة الدينية رابعا
 : يليفيما  الرومانيتمثلت المظاهر الدينية فى العصر 

لوريننث اهننو  ن حيننث اعتبننر المصننريون اإلمبراطننوراألبنناطرة الرومننااسننتبدال الرومننان عبننادة الملننوك البطالمننة بعبننادة  -
 .والبطلمي الفرعونيللملك  الشرعي

 فى القرون الثالثة األولى الميالدية هو ظهور الديانة المسيحية. دينيكان أهم متغير  -

 : كيف ظهرت المسيحية وكيف دخلت مصر
 قيصور ـ وأخوذ أغسطس الرومانيفى عهد اإلمبراطور  -طين م بفلسم فى بيت لحولد السيد المسيح عيسى عليه السال -

 يدعو لإليمان باهلل الواحد والمحبة والسالم واإلخاء والتسامح.المسيح 
 فوى لمويالدياوقد دخلت المسيحية مصر على يد القديس مورقس أحود تالميوذ السويد المسويح فوى منتصوف القورن األول  -

 ( م 68 – 54 نيرون ) الرومانيعهد الحاكم 

 ؟ بم تفسر: أقبل المصريون على اعتناق المسيحية
حكننم تحننت ال هكننانوا يعانوننن الننذيألنهننم وجنندوا فيهننا مبننادئ سننامية وخالصنناً لهننم مننن واقعهننم المضننطرب والقهننر والننذل 

 .الروماني
 
 
 
 
 



19 
 

ي التاريــــخ   ــال
 
 لصف األول الثانويا                                                                                                                          ماجد ف

 موقف الرومان من انتشار المسيحية
 

 .نللمسيحيي الرومانياالضطهاد 
ديس صور ألن مبادئ المسيحية تخالف الوثنية ورفض المسيحيون تقالروماني تعرض السيد المسيح وتالميذه لالضطهاد  

 اإلمبراطور "نيرون". دفى عه حدهد اطهضوبلغ اال األباطرة الرومان
 ( م305 – 842اإلمبراطور دقلديانوس: )

  الشنهداء (   فسنمي عهنده ) بعصنر من يتبع التعناليم المسنيحيةإعدام أصدر مرسوماً بهدم الكنائس وحرق الكتب المقدسة و -
 .القبطيم بداية للتقوي م ( 284 ) مما دفع األقباط أن يخلدوا تاريخ شهدائهم فاتخذا الكنسية القبطية فى مصر سنة

  م 313إلمبراطور قسطنطين عام ا

 أعطى الحرية الدينية للمسيحيين. والذيصدر مرسوم التسامح مع المسيحيين فيما عرف باسم )مرسوم ميالن( 
 م(395 – 387اإلمبراطور ثيودوسيوس )

 أصدر مرسوماً بإلغاء الوثنية واالعتراف بالمسيحية ديانة رسمية للدولة.
 : الحياة الثقافية خامسا

رقها حضارة كما بقيت من أعظم موانئ البحر المتوسط وأع الرومانيظلت اإلسكندرية مركزاً للعلم والفن خالل العصر  -
 وقد احتفظت بشهرتها ومكانتها فى عالم الطب.

 ازدهر بها الكثير من العلوم وخاصة الهندسة والميكانيكا والجغرافيا والتاريخ والفلسفة. -
  أمننا المننيالديالثالننث مننن أبننناء أسننيوط عنناش  فننى القننرن  مصننريوهننو  ( أفلننوطين) كننان مننن أشننهر فالسننفة العصننر  -

 الدراسات األدبية فقد اقتصرت على نشر وشر  األعمال األدبية القديمة.
 قامت المدرسة المسيحية باإلسكندرية بدور فعال فى إثراء الحياة الثقافية فى مصر. -
اجم شهداء جيل وتراتخذ شكل مواعظ تتعلق باألمور الدينية مثل قصص القديسين وشر  األنا الذي القبطيانتشر األدب  -

 األقباط وكان الغرض منها الحث على الفضائل ومكارم األخالق.
وث يهنا دار البحنلم يدم ازدهار منشآت اإلسنكندرية الثقافينة والعلمينة طنويالً فقند دمنر الرومنان المديننة عندة منرات بمنا ف -

 والمكتبة نتيجة لقيام ثورات واضطرابات بها.
 ً   : الحياة الفنية سادسا

حف آلن بوالمتاظلت الفنون مزدهرة فى مصر ويشهد بذلك ما عثر عليه فوى مدينوة اإلسوكندرية وال يوزال معروضوا حتوى 
 ن تقسيم الفن حينذاك إلى قسمين رئيسين:كويم الروماني اليوناني

 : فن الطبقة الحاكمة
 يمثله تماثيل األباطرة الرومان والنقوش التى زينت بها جدران التوابيت الحجرية.

 : الشعبيالفن 
 .تزخر بها المتاحف التيالفخارية والحجرية والمعدنية  واألوانييتمثل فى آالف التماثيل الصغيرة  الذي -
 خيالية.وتمثل مناظرها أشخاص وحيوانات منها الحقيقية ومنها ال الفسيفساء فى األرضيات بوجه خاص استخدام كثر -

 : القبطيالفن 
 اليوم. ال تزال آثارها باقية حتى والتيالكنائس واألديرة القديمة  المسيحية وتمثلهبعد انتشار فى مصر انتشر  
 والنحت والعمارة. التشكيليالقديم فى التصوير والرسم  المصريبخصائص الفن  القبطيتأثر الفنان  -

 :يلي ومن أمثلة اآلثار الفنية المسيحية فى مصر ما 
 مصر القديمة بمحافظة القاهرة. حيوتقع فى  : الكنيسة المعلقة

 ويشتهر باسم دير السيدة العذراء مريم. : ق بأسيوطدير المحر
 ويقع بالقرب من مدينة الزعفرانة بمحافظة البحر األحمر. : دير األنبا أنطونيوس

 وهى أربعة أديرة تقع بالقرب من دلتا مصر. : النطرون يأديرة واد
ة لينسنتيديمنة والهبالتقاليد المصنرية الق الممزوج القبطيويقع داخل أسوار حصن نابليون ويتسم بالطابع :  القبطيالمتحف 

 والبيزنطية واإلسالمية.
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 لصف األول الثانويا                                                                                                                          ماجد ف

 أسباب سقوط الحكم الرومانى فى مصر
 

 ساد.د اتسم بالفبصفة عامة ق الرومانيحدثت فى عهد الرومان إال أن الحكم  التيوعلى الرغم من محاوالت اإلصالح 
 : مظاهر الفساد

 ية .االقتصاد لموارد مصر وظلمهم واستنزافهم : استبداد الحكام 1

 و لغيرهم.لمحاربين ألفقد اعتبروا أرض مصر كلها لإلمبراطور يمنح قطعاً منها للمقربين منه أو  يقطاع: النظام اإل 2

 وتعددها واالستبداد والعنف فى وسائل جمعها. : فداحة الضرائب المفروضة على المصريين 3

 ريق.تعمل فى سبيل إرضاء الطوائف المميزة وعلى رأسهم الرومان واإلغ : اعتبار المصريين طبقة أقل 4

 :ي فتمثلت  والتحديأخذ هذا الكفا  صورا رائعة من الصمود و لذلك قاوم المصريون الرومان ودافعوا عن حرياتهم
 الرومان . ثورات ضدبقيام ال -
 الزراعة كوسيلة سلمية لمحاربة الرومان. إلهمالهجرة القرى وترك الحقول  -
حكنم لتندخل مصنر عصنراً جدينداً تحنت ال ( م 641 ) لمصنر عنام اإلسنالمي العربنياستمر هذا الوضع حتى جناء الفنتح  -

 واحترام األديان. الدينيتميز بالتسامح  الذي اإلسالمي
 

ة عيد مصور لمودصوالنطورون ثوم  واديكوان مختفيوا بوأديرة  الذيأصدر )عمرو بن العاص( خطاب أمان للبابا )بنيامين(  -
ميوع باسوترداد ج وأمور )عمورو بون العواص( الوديني ،فعواد البابوا إلوى النشواط  الروموانيثالثة عشور عاموا مون االضوطهاد 

 استولى عليها الروم خاصة فى اإلسكندرية. التيالكنائس 
 
 
 

 انتهى منهج الفصل الدراسي الثاني .
 

ن مأذكركم أن أي عمل بشري هو عمل ناقص وقابل للنقد ؛ فما كان 
فمن  توفيق فمن هللا تعالى وحده ، وما كان من خطأ أو سهو أو نقص

 ميزان نفسي ومن الشيطان . ونسأل هللا تعالى أن يجعل هذا العمل في
 يدنا علماً .حسناتنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يز

 
 

 مع تمنياتي بالنجاح الباهر .
 

 أ / محمد ماجد السقا . 
 

 معلم تاريخ بمدرسة أحمد حسن الزيات الثانوية بنين .
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 المثلث الحضارى  
 وهو مثلث فى المنطقه العربيه جمع عده حضارات مرتبطه مع بعضها وهى  

 العراق وهى حضاره قديمه حيث الموقع والزراعه ومثلت الضلع االيمن للمثلث  -1
 الحضارات االخرى فى سيناء والبحر االحمر والمتوسط وهى الضلع االيسر   مصر حضاره عظيمه تواصلت مع -2

 فينيقيا وهى رأس المثلث الحضارى                       شبه الجزيره العربيه وهى قاعده المثلث  -3
 ======================================================== 

 أوالً: التاريخ القديم لبالد العراق القديم 
 يطلق اسم بالد العراق القديم )ما بين النهرين( على األراضى الواقعة بين نهرى دجلة والفرات  الموقع:

 هم أول من سكن بالد الرافدين. أقاموا المدن المزدهرة مثل  )سومر   ،  أور ،     لجش(.    السومريون  -1
 تفرقوا نتيجة الحروب التى دارت بينهم.  كانوا بمثابة دويالت مستقلة تمتعوا باالستقرار واألمن   ولكنهم 
هم اول شعوب قدموا من شبه الجزيرة العربية واستقروا فى وسططط العططراق فططى ظططل     ق.م.:      2350األكاديون    /2

ق.م. من توحيد العراق كله ألول مرة فى مملكة متحططدة عاصططمتها   2350تمكن ملكهم )سرجون األول(  -السومريون.
 أربع حكام أقوياء ثم ضعفت الدولة وانهارت ثم قامت دولة بابل القديمة. )أكاد(. بعد وفاته حكم

 أطلق عليهم هذا االسم نسبة إلى عاصمتهم  )بطططابطططل(  وانطلقوا منها. -    الدولة البابلية األولى  -3
 ططط:من أشهر ملوكها الملك )حطمططورابى( الذى امتدت دولته حتى البحر المتوسط.وقام ب  -
 ظ األمن والنظام                                      *  أعاد أعمار مدينة بابل ووسعها  * حف   
 * أصدر مجموعة من القوانين عرفت باسمه          * بنى معبداً لإلله مردوخ                           

صططورة لططه وهططو يتلقططى مططادة نقشططت علططى حجططر صططلب أعططاله  282وقد أصدر حمورابى مجموعة من القوانين بلغت 
 مثل :  (.شمشالقوانين من إله الحكمة والعدل )

 من سرق او ضرب اباه   –خاطف االطفال ومن يجرى عمليه تنهى على المريض   –معاقبه شاهد الزور 
  -)أشطططور(  عاصمة لهم   إلى شمال العراق واتخذوا من هاجروا من الجزيرة العربية    العصر األشورى    ( 2)

 عهد الملك سرجون الثانى من تكوين جيش قوى والسيطرة على بابل وكونوا إمبراطورية  بالشام ومصر.  تمكنوا فى
 بم تفسر: لم تدم دولة أشور زمنا طويال؟ يرجع ذلك إلى:  
 ط اثباع ملوكها  سياسة العنف والتدمير مما أدى إلى سخط الشعوب فى البالد التى فتحوها.1  
 و قيام  الشعوب بثورات متكررة ضدهم أدت إلى إنهيار دولتهم. ط أهمالهم لثروات البالد  2

 وقد ظهر بها الملك سناحريب الذى خرب بابل وعمر مدينه نينوى  
 تعرف هذه الدولة بط )الكططلدانططية(   واتخذوا من مدينة  ) بابل(  عاصمة لهم.  -    الدولة البابلية الحديثة( 3)
 سالم من شبه الجزيرة العربية واستقرت فى منطقة الفرات األوسط.آخر القبائل التى هاجرت قبل اإل  -
)نبوخذ نصر( الذى اشتهر بالقوة والصالبة فى حكم البالد. فى عهده اتسعت حططدود الدولططة وامتططدت   أشهر ملوكهم:  -

 من الخليج العربى إلى الشاطئ الشرقى للبحر المتوسط وكون إمبراطورية واسعة ضمت العراق وبالد الشام.
خلف نبوخذ نصر ملوك ضعاف فسقطت الدولة البابلية الثانية فى أيدى الفرس بقيادة ملكهططم )كططوروش(   سقوط بابل:

 ق.م.  330ق.م.  ثم جاء )اإلسكندر المقدونى( واستولى على بابل سنة   538وهو ) ذو القرنين فى سوره الكهف ( 
ادت مرة أخرى للفرس حتططى تططم الفططتب العربططى اإلسططالمى بعد وفاة )اإلسكندر( حكمها )السلوقيون( ثم الرومان ثم ع  

 م. ودخل العراق فى عهد جديد زاهر هو العهد اإلسالمى.632للعراق سنة 
==================================== 

               الحياة السياسية والعسكرية: -1                        ظاهر حضارة بالد العراق القديم    
 نظام الحكم: أ (    
 لكل منها أسرة حاكمة.ثم تكونت الدوله الموحده  ن النظام السياسى من دويالت صغيره سميت دويالت المدنتكو  -1
 كان الحكام يطمعون فى األراضى المجاورة ليكونوا إمبراطورية واسعة.  -2
 يعتبر المعبود حاكم المدينة الحقيقى والملك هو وكيله فى حكم البالد.  -3

 كانت الخدمة العسكرية إلزامية أيام الحرب حتى أتى العهد األشورى فأصبحت الجيوش دائمة.-   يش:    ب( الج
امتاز الجيش فى بالد العططراق بططالقوة فططى القتططال والتطططور فططى فططن الحططرب فحققططوا بططذلك انتصططارات كثيططرة وأقططاموا -

 إمبراطوريات واسعة  فى عهد ملوكها األقوياء.
 ادية:  أ ( الزراعة: الحياة االقتص-     
 بسبب توافر مياه نهرى دجلة والفرات عرف سكان بالد العراق القديمة الزراعة منذ أقدم العصور؟ 
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 )القمب والشعير( والخضروات والفاكهة.  أهم الحبوب:
 : كانت ملكية األرض فى العراق لإلفراد بخالف الوضع فى مصرالن الفرعون صاحب الملكية العامةملكية األرض
 اشتهر سكان بالد العراق القديمة بالكثير من الصناعات. ب( الصناعة:
 صناعة األدوات الزراعية و األسلحة والمنسوجات والحلى  والنجارة والحدادة وغيرها. أهم الصناعات:

 نشطت  التجاره إلى بالد الهند وفارس وآسيا الصغرى و الشام ومصر وعرفوا المكاييل والمازين ج( التجارة:
بدليل وجود االختام االسطوانيه االربعه والتى وجدت فى جرزه بالجيزه  كان هناك توصل تجارى بين العراق ومصر -

 والتى تنتمى لحضاره الوركاء وجمده نصر فى العراق  
 ============================================== 

 لى ثالث طبقات:انقسم المجتمع فى بالد العراق القديمة إالحياة االجتماعية:  -3
 تشمل أعوان الملك وكبار رجال الدولة ورجال الدين وأصحاب الشأن.    الطبقة العليا:    

 تشمل الموظفين وصغار ضباط الجيش والجنود والصناع والتجار.  الطبقة المتوسطة:
ن يجلبططون يتكونططون مططن أسططرى الحططرب أو مططن يسططتدينون وال يسططتطيعون وفططاء ديططونهم بسططبب الفقططر أو ممطط   العبيد:

 ويباعون بعد اختطافهم من موطنهم األصلى.
سكان بالد العراق القديم: تميزوا باآلداب العامة واحترام كل منهم لآلخر.ولقد نقلت عباده عشططتار مططن   عادات وتقاليد

 العراق لمصر ايام رمسيس الثانى بالدوله الحديثه 
================================================ 

 احتل المعبد )الزاقورات( أهمية خاصة فى نفوس العراقيين؟  حياة الدينية:ال-4
 يتعلم فيه الناس وتودع به السجالت والعقود.-2ألنه كان يتوج فيه الملك وتقام فيه الشعائر الدينية.    -1

 أ ( تعدد المعبودات:                    خصائص الحياة الدينية 
 الطبيعية كالشمس والقمر. وكانت هناك معبودات محلية وأخرى عامة للدولة. قدس سكان العراق الظواهر  -1

 )أنو( كبير المعبودات كان يمثل السماء.    المعبودة )عشتار( وهى ربة الحب والحرب.  أهم اآللهة:
شططراب مططع اعتقد سكان  العراق القديم فى البعث والخلود  لططذلك وضططعوا الطعططام وال  االعتقاد فى البعث والخلود:ب (  

 موتاهم و كانت الحياة عندهم بعد الموت غامضة.
 الحياة الفكرية:-5

 
 الكتابة 

الكتابة المسمارية )علل( ألن كل عالمة تشبه شكل المسمار.   ناخترع السومريو 
 .تكتب بأقالم من الخشب  على ألواح من الطين الطرى. واستخدموها لتدوين الوثائق والسجالت 

 كان  العراق  تراثا  من األدب  حوى نقوشا تاريخية ونصوصا دينية وقصصا وأساطير. ترك لنا س  اآلداب
 من أشهر األساطير الدينية التى ظهرت فى عهد السومريين قصة الطوفان 

برع العراقيون القدماء فى العديد من العلوم كالحساب والفلك حيث رصدوا النجوم والكواكب ووضعوا   العلوم 
 الً) الختراعهم االسبوع ( كذلك اهتموا بالطب والهندسة.تقويما شمسياً كام

 تمثلت الحياة الفنية فى: الحياة الفنية:                              

 
 

 العمارة 

 .شيد الملك )نبوخذ نصر( الحدائق المعلقة وهى إحدى عجائب الدنيا السبع كذلك برج بابل الشهير 
  اريب( بتعمير مدينة )نينوى( إحدى حاهتم الملك األشورى )سن برع األشوريون فى فن العمارة فقد 

 عواصم األشوريين بعد أن خرب مدينة بابل فصمم على أن يجعلها أجمل وأروع من بابل 

 تميز فن النحت بالدقة مثل  الثيران المجنحة واألسود والثيران المصممة ببالطات القاشانى الملونة-1 النحت
 رأس إنسان بجناحين  بما تقارب شكل أبوالهول راس إنسان وجسم أسد. الثيران المجنحة: ثور ب-2

الرسم 
 والنقش

 اهتم سكان بالد العراق القديمة بالرسم والنقش والتصوير على جدران المعابد وتشييد المسالت. -1
 نقشوا عليها وقائع انتصاراتهم ورحالت الصيد.-2

اق الهرم المدرج من مصر فى بناء المعابد واخذت مصر رسم  حيث اخذ العر  هناك تواصل ثقافى بين العراق ومصر
 18الحيوانات المجنحه واستخدام االختام مثل ختم حور محب االسره 

 اول من وحد العراق فى اكاد ويشابه مينا فى مصر          سرجون االول : -1
وبنى معبد لرمردوخ   اعاد اعمار بابل –اول مشرع فى التاريخ فى بابل االولى               حمورابى : -2

 ماده عرفت بقوانين حمورابى امالها عليه االله شمش ) دينيه (   282واصدر 
 على بابل ومصر والشام  االشورى كون جيش قوى سيطر            سرجون الثانى : -3
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 عمر نينوى وخرب بابل                  سنحاريب : -4
ارى ماهر حكم العراق والشام وقضى على يهود  : بابل الثانيه قوى صلب اد            نبوخذ نصر التانى -5

 اورشليم صاحب   برج بابل وحدائق بابل المعلقه  
 ق.م   538فارسى ) ذو القرنين النبى فى سوره الكهف ( قضى على بابل وضمها للفرس        كورش : -6

 اشترك معه اهل فينيقيا فى معركه مجدو ضد الحيثيين         تحتمس الثالث : -7
 قاد معركه قادش واول معاهده سالم وعزز الوجود المصرى فى سوريا ونقل عشتار لمصر     رمسيس الثانى -8

 زادت العالقه التجاريه فى عهده مع فينيقيا                              
 ============================================= 

 اهم معبودات الوحده االولى 
 ق وكان له دور دينى وثقافى وحفظ السجالت وتتويج الملك  هو المعبد فى العرا       الزاقوره : -1
 : صاحب الكلمه فى قينيقيا  ل ط اي -5                   :   كبير المعبودات بالعراق وهو السماء    انو  -2
 : رب الخصب والنماء    علط ب   -6 رزمن رمسيس الثانى والتينا :  الهه الحب والحرب ونقلت لمص عشتار -3
 المتجدده: قوة الشمس  اذون او ادونيس -7             الخصب وزوجه بعل بفينيقيا    :  الهه عشتار  -4

 ======================================================= 

 بنططك المعرفططه العططططام 
 جددت العراق دماء حضارتها من جهه الجنوب  ) الجزيره العربيه (           -1
 مال البناء والجمال    ) لما هدم بابل وخربها  ( تعارض سنحاريب مع اع -2 
 تعددت وظائف الزاقوره ) المعابد (  الدينيه والثقافيه          -3
 حينما ظهرت الكتابه المسماريه بالعراق زادت وظائف المعبد    -4 
 كانت التجاره العراقيه  مع الشام كثيره للقرب وقله التكاليف       -5
 على براعه التصميم الهندسى والمعمارى  حدائق بابل تدل   -6 
 اختفت الحضاره السومريه للحروب والصدامات  وسومر هى سبب تكون الدويالت بالعراق        -7
 كانت قوانين حمورابى قويه صلبه زات طابع ومرجع  دينى   -8  
 بقيت اثار الفراعنه لظهور النضج السياسى لمصر         -9
 من جه الشرق ) الفرس (   جاء اول غزو للعراق -10 

 تاثرت الطبقه الدنيا بالسياسه الخارجيه للعراق         -11
 كان السبب المشترك فى سقوط الدول التفكك السياسى   -12 

 اراد حمورابى تخليد اعماله فكتب قوانيه على حجر صلب     -13
 كانت الخدمه العسكريه الزاميه وقت الحرب خاصه فى اشور   -14 

 التجنيد اجبارى فى العهد االشورى           اصبب -15
 كان العراق اخر ايامه تبادل لنفوذ الرومان والفرس   -16 

 اشتركت اشور وكلدانيون  انهم من اصل عربى         -17
 حينما اصبحت الخدمه العسكريه الزاميه زادت الطبقه الدنيا  -18  
 د  ادى تطاحن المدن السومريه الى هزيمتهم من اكا -19
 اشتركت حدائق بابل مع هرم سقاره فى الفن والعماره   -20
 العراق حضاره عظيمه افتقدت الى االستمراريه     -21
 اول مره وصل العراق للبحر المتوسط  فى عهد بابل االولى   -22 

 تمايزت سومر بتعدد المراكز الحضاريه              -23
 كانت حضاره اشور  فوق الجبال   -24 

 حجر واخشاب (   –ختلفت العراق عن مصر فى الملكيه الزراعيه وطريقه تدوين الوثائق ) بردى  ا -25
 هدفت قوانين حمورابى الى تحقيق السالم االجتماعى          -26
 اول من استعمر العراق من الغرب المقدونيين   -27  
 قلت المنافذ البحريه للبضائع العراقيه طول حكم السومريين   -28
 عبدت عشتار فى مصر والعراق وفينيقيا   -29  
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 ق.م   2350نجب سرجون االول فى تحقيق النضج السياسى بالعراق عن طريق اول وحده للعراق  -30
 زاد النشاط التجارى للعراق فى عهد الكلدانيين                 -31
 اذدهر النحت بالعراق لالهتمام به   -32  
 بداع فى الفنون المتنوعه     لم يمنع تفوق اشور العسكرى اال -33

 سومر االعظم  ثقافيا بالعراق   -34  
 خالفت اشور قواعد الحكمه واالداره السليمه لموارد العراق  -35
 اهم اساب سقوط سومر النزعات الداخليه   -36
 يتمثل وجه الخالف بين اكاد والكلدانيين فى مواجهه الغزو االجنبى   -37
 وخذ نصر  تشابه حمورابى مع نب -38  
 كانت التجاره فى الشام تجاره داخليه فى عهد بابل االولى     -39
 اخذت مصر من العراق الثور المجنب  -40  
 الطبقه الدنيا االكثر عددا السباب اقتصاديه وعسكريه    -41
 اهتم العراقيون بالخير لوجود القوانين والتشريعات -42 

 وره اى ان للمعبد وظيفه سياسيه + الدين والثقافه كان ملوك العراق يتم تتويجهم بالزاق -43
 اظهرت اثار العراق فى جمده والوركاء على تفوقهم االقتصادى -44
 ارتبط االقتصادالعراقى  بالطبقه الوسطى     -45   
 انتشرت عباده شمش فى العراق فى بابل االولى     -46
 استفادت الزراعه باختراع التقويم الشمسى   -47 

 رتبط الدين بالسياسه فى العراق فى نظام الدويالت   ا -48
 تعددت الجبهات الساحليه ببابل االولى والكلدان  -49
 كان مرجع قوانين حمورابى المصدر الدينى     -50
 معابد العراق بنيت متاثره بالفن المصرى  -51  
 كانت الحدود الشرقيه والغربيه االخطر ا على العراق         -52
 طت اشور لعدم حسن اداره الموارد  سق -53
 وصلت العراق لقمه النضج السياسى فى عهد سرجون االول    -54
 سومر االكثر تعرض للحروب الداخليه   -55 

 تشابهت العقيده المصريه والعراقيه ولكنها اختلفت فى االيمان بالحساب بعد الموت   -56
 بدليل استخدام المكاييل واالختام  كانت العراق تتحرى الدقه والعداله فى التجاره  -57
 اكثر االماكن العراقيه لقيام الحضارات هى الوسطى   -58
 تواصلت مصر والعراق فى جمده نصر والوركاء وجرزه   -59
 تشابهت التربيه فى اشور واسبرطه فهى عسكريه  -60
 كانت التجاره عبر الفرات ودجله اسهل من الشمال للجنوب حيث االنحدار   -61
 ارتبط توسع ملوك العراق بتطور التجاره والصناعه  -62
 تشابهت الكلدانيون واالشوريون فى حكمهم للعراق واصلهم من الجزيره العربيه    -63
 خلت الحياه الدينيه فى العراق من الوصول لتوحيد االلهه   -64
 زادت اعداد الطبقه الدنيا بالعراق السباب عسكريه افتصاديه   -65
 سومريون الكتابه المسامريه لغرض اقتصادى فى المعامالت التجاريه  اخترع ال -66
 تعود شهره العراق فى الصناعه الى وفره الخامات المعدنيه  -67
 برع االشوريون فى العماره من اجل اظهار عظمه دولتهم   -68
 تأثر نظام الحكم فى العراق بالطابع الدينى   -69
 العراق والذى ربط  بينهم هو االصل الواحد  حكم سرجون االول وسرجون الثانى  -70
 علمنا من االشوريين ان استمرار الدوله ال يحققه القوة العسكريه وحدها   -71

 سعت قوانين حمورابى الى االستقرار االجتماعى   -72
 اتسمت فتره ما قبل سرجون االول بالنزعات الداخليه السياسيه وتدوين مظاهر الحضارات المختلفه   -73
 يدل تتويج الملك فى الزاقوره على ان للملك سلطه دينيه  -74
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 اقر حمورابى انه من يقم بعمليه جراحيه تؤدى للوفاه يعاقب تدل على اهتمامهم بالطب   -75
 اختلفت الحضاره المصريه والعراقيه فى ملكيه االرض الزراعيه   -76
 تواصل رمسيس الثانى مع العراق كان تواصل دينى   -77
 ط حضارات العراق كلها كان بسبب  تنافس المدن  سقو  -78

 من اهم مظاهر تعدد االلهه العراقيه تقديس الظواهر الطبيعيه  -79
 تحول الخدمه العسكريه لتكون الزاميه قزادت اعداد الطبقه الوسطى   -80
 كان الهدف من هجره العرب للعراق هو  االستقرار  -81
 ورابى هو  نبوخذ نصر التانى اكثر ملوك العراق تشابهه مع حم –  82
 افضل فترات تواصل مصر والعراق دينيا فى الدوله  الحديثه زمن رمسيس الثانى  -83
 ظهر االلهه شمش بالعراق فى دوله  بابل القديمه  -84
 قوانين حمورابى دليل على وجود  ضوابط تحكم المجتمع   -85
 سكريه تميز ملوك العراق عن ملوك فينيقيا بالخبره الع -86
 ارتبطت الحياه القتصاديه بالعراق بالطبقه  الوسطى   -87
 استفاده حرفه الزراعه  بتقدم العراق فى الفلك                                            -88
 ارتبطت السياسه بالدين بالعراق عن طريق  نظام دويالت المدن   -89

 ******************************************** *********************** 
 الدرس الثانى: حضارة فينيقيا 

 قام فيها منذ فجر التاريخ مجموعة من الحضارات منها: الحضارة األرامية والعمورية والفينيقية.         
 الفينيقيون أول من استقروا على الشريط الساحلى لسوريا و فلسطين ولبنان اآلن.مثل :

 المدن الفينيقية وهى على لسان بحرى وبه الجزر  كانت مركز الزعامة بين صيدا: 

 كان يحيط بها سور عظيم أكسبها مناعة ضد الغزاة. -تولت زعامة المدن الفينيقية بعد صيدا.- صور:  

 جبيل:  
 

 أقدم المدن الفينيقية وأوثقها صلة بمصر )برهن( فبها : كثير من التماثيل المصرية القديمة. 
 مصريين.وبها أقدم إبجدية فى الوطن العربى القديم. أحجار عليها أسماء فراعنة

 حيث الفن والعمران.تقدمت تجارياً إذ كانت ميناء يمتلئ بالبضائع التى تصدر إلى كل الجهات. أوجاريث

 علل: اتجاه الفينيقيون إلى البحر؟
 بسبب وجودهم فى شريط ساحلى ضيق محدود الموارد تحده الجبال من ناحية الشرق.-1
 كثرة التعاريج الساحلية التى ساعدت على قيام الموانئ.-3افر األخشاب الجيدة الصالحة لبناء السفن.      تو-2

 ازدهرت العديد من المستوطنات فى حوض البحر المتوسط وأهمها قرطاجة.      مستعمرة قرطاجة     
زدهططار حتططى أصططبحت تنططافس المططدن أسسها الفينيقيون بالقرب من مدينة تططونس الحاليططة وقططد أخططذت فططى التقططدم واال

 الفينيقية فى التجارة والنشاط البحرى.
 م  634ق.م والفتب العربى   64السلوقيون ثالثه قرون حتى جاء الرومان   ق.م ثم   332فى يد االسكندر    سقطت

============================================= 
 أوالً: الحياة السياسية                         مظاهر الحضارة فى فينيقيا  

 لم يستطع الفينيقيون الشرقيون أن يشكلوا وحدة سياسية واحدة؟ 
  بسبب التنافس بين المدن الفينيقية الشرقية.واستقالل كل مدينه عن االخرى 
 كان الحكم شبه ديمقراطى النهم فضلوا االمان واالستقرار عدا قرطاج كان الحكم جمهورى وتكون الحكم من :  -
 يحكمها بالوراثة وكانت سلطته مقيدة إذ يساعده فى إدارة الحكم كل من:   حاكم أو ملك:     

 هم طبقة األغنياء.  مجلس النواب:هم هيئة من المشرعين.                       مجلس شيوخ:
 هم رجال الدين الذين كان لهم دور فى إدارة  الحكم.    الكهنة:

 البابلى نبوخذ نصر الثانى احتالل فينيقيا غير أن أسوارها المنيعة منعته من ذلك. ق.م  حاول الملك  6فى القرن -
 م   634ق.م. وبعد ثالثة قرون احتلها الرومان.ثم العرب 332ثم قام اإلسكندر األكبر بإحتاللها عام  -

 كان هناك تواصل سياسى وعسكرى مع مصر حيث  
 انشأوا القالع والحصون    -2لمصر        قام المصريون بحمالت لسوريا لجعلها خط دفاع    -1
 شارك الفنيقيون مع تحتمس الثالث الحرب ضد اعداء مصر فى معركه مجدو    -3
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وفى عهد اخناتون ترك حكم سوريا النه لم يهتم اال بالططدين فقططط فكططاد نفططوذ مصططر يضططيع فططى سططوريا ولكططن جططاء   -4
د معاهططده سططالم مططع الحيثيططين وبهططا ظلططت المططدن وعططزز الوجططود المصططرى بسططوريا وعقطط  19رمسيس الثانى االسططره 

 الفنيقيه لسياده مصر وزاد التواصل التجارى ايضا 
==================================== 

 ثانياً: الحياة االقتصادية:
 .ونهضوا بالتجاره وسيطروا على تجاره العالمصادية التى تتواكب مع بيئتهم اهتم الفينيقيون بالنواحى االقت-1
 اهتموا بالزراعة وتمثل هذا االهتمام فى تحويل سفوح جبال لبنان إلى مصاطب صالحة للزراعة.-2

    الزراعة وتربية الحيوان:
 اهتم الفينيقيون بزراعة األرض المتاحة لهم واستغلوا كل المساحات التى يمكن زراعتها.-1
 وا شجر الرمان إلى شمال أفريقيا.كما اهتموا بزراعة الحبوب فى  واألشجار كالنخيل والعنب  وادخل-2
 ربوا األبقار واألغنام والماعز كما اشتغلوا بالصيد. الحيوانات والصيد:-3

=================================== 
 : من أمثلتها الصوف والحرير والقطن والكتان.صناعة الغزل والنسيج-1              الصناعة:

 حمراء من أجسام بعض القواقع التى تعيش فى البحر.: من مادة صناعة الثياب المزخرفة2-
 التى عرفوها من مصر وسرعان ما تفوقوا فيها.  الصناعات الزجاجية:-3
 : التى تميزت بالدقة والصناعات المعدنية: استخدموا المعادن فى صناعة األسلحة واآلالت الموسيقية.الفخار  -4

========================================= 
 كانت هى المورد األساسى عند الفينيقيين. حيث : -1 تجارة:ال
 : تخصصت فى النقل البرى واحتكروا القوافل التجارية التى جلبت المنتجات اآلسيوية واألفريقية المدن الداخلية 
 اتخذوا طريق النقل البحرى مجاالً لنشاطهم التجارى.-فى قرطاجة:   المدن الساحلية 
األرجوانيططة ون فى تجارتهم على تصدير المواد الخام مثل األخشاب  أو المعططادن  أو أصططباغههم لم يقتصر الفينيقي  -1

 ولكنهم تاجروا أيضاً فيما كانوا يصنعون من منسوجات دقيقة وأوان ومصنوعات معدنية
 الفينيقيون هم أول أمة بحرية فى التاريخ. -

 =============================================== 
البحططر المتوسططط واالحمططر  فاحتلططت فينيقيططا رأس المثلططث   –) سططيناء  عت معابر التواصل مططع اسططيا عططن طريططق  تنو  -

الحضارى والذى فيه مصر الضلع اليسار والعططراق اليمططين والقاعططده الجزيططره العربيططه وكططل الحضططارات هططذه اسططاس 
 الحضارات االخرى  

يع وشرء االخشاب التى استخدت فى المقابر والسفن كما فتحت مصر اسواق للب  -1كان هناك تواصل اقتصادى حيث    
سططفينه الحضططار االخشططاب وزادت التجططاره فططى الدولططه  40قد ارسططل    4يشير حجر بالرمو الى ان سفن سنفرو االسره  

 سنوات   3الحديثه ثم استعان نكاو ببحاره من فينيقيا للدوران حول افريقيا الكتشاف اسواق جديده واستمرت الرحله 
 :   عبادة الظواهر . واألشياء فى هيئة معبودات ذات صفة بشرية.ثاً: الحياة الدينيةثال
 :   رب الخصب واإلنماء  بعل                   أهم المعبودات عند الفينيقيين.-4
 :على رأس المعبودات الفينيقية وهو صاحب الكلمة األولى واألخيرة فى شئون البشر الدينية.إيل    
 إلهة الخصب وزوجة اإلله بعل وكانت تشاركه فى جميع أعماله.  :   عشتار    
 )أذون(: يمثل القوة المتجددة فى الشمس بعد هزيمة الشتاء.  أدونيس  

 كان بناء المعابد بسيطاً فى بداية األمر لكن بمرور الزمن تطور بناؤها لتصبب غاية فى الفن و البناء.  المعابد:   
 :   تشمل التجار األغنياء الذين شاركوا فى الحكم.الطبقة العليا          :رابعاً: الحياة االجتماعية

 :      تشمل الخدم والعبيد.الطبقة الدنيا: تشمل أصحاب المهنة والصناعات والموظفين.       الطبقة المتوسطة
 فى قصه االله بعل وهو صراع الخير والشر ) ايزيس واوزوريس وست ( واصلت مصر مع فينيقيا

حرفاً مقتبسة من الكتابططة المصططرية  فططى  22اخترعوا أول إبجدية عرفها العالم وتكونت من    امساً: الحياة الثقافية:خ
 أخذ اإلغريق األبجدية عن الفينيقيين و نشروها فى أوروبا فخرجت منها األبجدية األوروبية الحديثة.-ق.م.   14ق 
 قامت بنشر ثقافه مصر و كتب حكام فينيقيا   بالهيروغليفيه  مصريه بها جاليه تجار كانت الجبيل  تواصل ثقافى 

 برع الفينيقيون فى فن العمارة وزخرفتها ومن أمثلة ذلك:   العمارة:-1             سادساً: الحياة الفنية   
 القالع والحصون والسوار الفينيقية: تعد أعظم ما عرفه العالم القديم.

 بقايا التى عثر عليها فى مدينة أوغاريت لقصر ضخم زينت أعمدته بالفضة.:   مثل الالقصور الفخمة الجميلة
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 تدل بقاياها على مدى تمكن المهندسين الفينيقيين من فنهم.        المعابد:
 تفوق فيه الفينيقيون وظهر ذلك فى توابيت رائعة النقوش.    الفنون: النقش والنحت:-2
 إلتقان فصنعوا العقود والخواتم واألقراط واألساور من الذهب والفضة :  وصل إلى درجة عالية من افن الصياغة-3

======================================= 

 بنططك المعرفططه العططططام 

 سميت فينيقيا بهذا االسم ارتبط بالنشاط االقتصادى       -1
 تميزت بعلبك بالنقل البرى  -2 
 ياسى       خالفت فينيقيا بابل واشور فى توجهم الس  -3
 اتجه الفنيقيون للبحر للموقع ووفره االخشاب بالغابات والموقع الجغرافى   -4 
 سياسيه (    –عسكريه   –وصلت عالقه مصر وفنيقيا زروتها فى الدوله الحديثه السباب ) اقتصاديه  -5
 بدات عالقه مصر وفينيقيا منذ الدوله القديمه ) تجاريا (   -6
 الرجاء الصالب بمحيطيه  فنيقيا اول من عرف  -7 
 وجد اقدم تبادل حضارى مع فينيقيا فى مدينه الجبيل     -8
 نشطت التجاره الفنيقيه للموقع الجغرافى  -9  
 اشهر صناعات فينيقيا هى صبغه المالبس           -10
 ساهمت الجبيل بدور ثقافى هائل للعالم   -11 

 يقيا     كان التجار طبقه وسطى بالعراق وعليا بقين -12
 كان هدف تعاون نكاو مع فينيقيا اقتصادى  -13  
 عشتار الحب بالعراق ولكنها ربه الخصب بفينيقيا      -14
 اخذت مصر الشام بغرض اقتصادى وامنى   -15 

 ادى موقع فينيقيا الى اذدهار الصناعه والتجاره والحضاره    -16
 كانت التجاره قمه االنشطه بفينيقيا  -17  
 الشيوخ هيئه رئيسيه فى سياسه فينيقيا        مجلس18
 اشتركت فينيقيا ومصر انهم وسيط حضاريا وتجاريا  -19  
 تتمثل اهم العوامل التى زادت من مشقه النشاط الزراعى فى فينيقيا طبيعه االرض والتضاريس  -20
 تشابهه النظام السياسى لفينيقيا مع النظام السياسى لسومر     -21
 يهتم اخناتون بفينيقيا فتمردوا عليهلم  -22  
 سعى ملوك مصر الى ايجاد عالقه مع فينيقيا بهدف حمايه المجال الحيوى واالستفاده من ثرواتهم   -23
 الجزيره العربيه القاعده  –مصر اليسار  –العراق اليمين  –فينيقيا قمه الهرم الحضارى  -24
 ل فينيقيا  فشل الكلدانيون االتيه من الشرق فى احتال -25
 سيطرت مصر على فينيقيا لالستقرار الداخلى لمصر  -26
 ساهم الفنيقيون فى عهد نكاو فى الكشوف الجغرافيه     -27
 تابوت الجبيل دليل تاثرهم بالنحت المصرى   -28 

 ارتبط اذدهار التجاره البحريه بتطور حرفه الصناعه    -29
 يه  ابتكرت فينيقيا االبجديه السباب اقتصاد -30
 برز دور فينيقيا فى اقتصاد مصر زمن رمسيس الثانى  -31
 كانت فينيقيا راس مثلث الحضارات فكانت وسيط مهم   -32 

 لم تكتمل ديموقراطيه فينيقيا الن الحكم كان منحصر على فئه معينه   -33
 كانت التجاره الفنيقيه العراقيه برا   -34
 وانشاء المستعمرات  اذدهرت مالحه فينيقيا للظروف الجغرافيه -35
 اخترعت الحروف الهجائيه للرغبه فى تدوين المعامالت واالتصال مع الشعوب االخرى   -36
 تخصص سكان مدن فينيقيا بالنقل البرى نتيجه قربهم من حضارات الشرق  -37
 كان النشاط االقتصادى التجارى هو االول فى فينيقيا  -38
 رى من خالل صناعه السفن  اثرت فينيقيا على الحضارات االخ -38
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 كان االقتصاد هو اول التفاعل بين مصر وفينيقيا مما ادى لمعرفه الكشوف الجغرافيه   -39
 اطالق االغريق لقب فينكس على اول شعوب على ساحل المتوسط دليل على التواصل بين الشرق والغرب  -40
 عه وايضا التوسع الخارجى  ترتب على اتجاه فينيقيا للبحر االهتمام بالزراعه والصنا -41
 اختلفت قرطاج عن فينيقيا سياسيا واول عالقات مصر وفينيقيا كانت فى المجال االقتصادى ) تجاره سنفرو (   -42

 اكثر المدن الفنيقيه حفاظا على ممتالكاتها هى صور   -43
 يه اختلفت فينيقيا عن العراق ومصر معا  فى  الوحده السياسيه واالنشطه االقتصاد -44
 العامل المشترك بين فينيقيا واالغريق فى الدين هو تجسيد المعبودات بصوره بشريه  -45
 كان للفنيقيين الفضل على العالم من حولهم فى الجانبين االقتصادى والثقافى  -46
 ادى موقع فينيقيا على البحر بين الشرق والغرب الى اذدهار العماره الحربيه  -47
 افى لفينيقيا على فن العماره من خالل بناء الحصون واالسوار  اثر الموقع الجغر -48
 نجب الفينيقيون فى االستفاده من حدودهم الطبيعيه الغربيه فى انشاء الموانى التجاريه  -49
 اكثر ملوك مصر وثق بهم الفينيقيون هو تحتمس الثالث  -50
 فى ومعرفه الكتابه للعالم اكثر وجه تالقى وتشابه بين مصر وفينيقيا فى المجال الثقا -51
 اذدهرت عالقه مصر وفنيقيا بالدوله الحديثه  فى  االقتصاد وعسكريه وثقافيه  -52
 كثره تعاريج سواحل فينيقيا ادى الى  قيام دور فنيقيا الحضارى  -53
 عشتار الهه الحرب والحرب  بالعراق  بينما الهه الخصب  فى فينيقيا                -54
 التجار  وسطى تواجدت مع الطبقه العليا                       طبقه  -55
 لم تتحد مدن فينيقيا بسبب توجهاتهم العسكريه   -56
 بدا عالقه مصر وفنيقيا قديما منذ الدوله القديمه او سنفرو   -57
 اعظم نتاج حضارى فنيقيى وجد بمدينه  جبيل   -58
 االرجوانى ظهر اسم الفنيقيين من خالل صناعه النسيج  -59
 اهم صناعات فينيقيا هو  االصباغ   -60
 ارتبطت المعتقدات الفنيقيه بحرفه  الزراعه   -61
 تعاون مصر وفينيقيا زمن نخاو كان تعاون  اقتصادى   -62
 لم يهتم اخناتون   باهميه فينقييا لمصر    والسباب دينيه                                      -63
 قيا لمحاوله احتالل فاشله شرقا على يد الكلدانيون تعرضت فيني  -  64
 كان اول هدف لمصر من عالقتها بسوريا هو هدف   قومى   -65
 كان لفنيقيا دور اقتصادى بمصر زمن   رمسيس الثانى  -66
 تاثر النحت الفينيقى فى الجبيل بالفن المصرى  –  67
 اذدهرت تجاره فينيقيا بفضل تقدم حرفه الصناعه   -68
 من صعوبات الزراعه فى فينيقيا  طبيعه االراضى   -69
 ابتكر الفنيقيون االبجديه السباب  تجاريه   -70
 تمتع اهالى صور باالمان لوجود االحجار بها   -71

 ======================================================= 
   الدرس االول        االغريق                   الوحده الرابعه

 كريت وقبرص بمثابة معبر لهذا التواصل الحضارى فنشأت بها أقدم حضارات المنطقة   كانت جزيرتى-2
 : ارتبطت بالمصريه وسميت بالمنويه الن من يحكم كريت يلقب بمينوس مثل فرعون بمصر   كريت المنويه -أ
 الحياه بها : اندمجت القرى وعرفت بنظامها العسكرى الصارم وانعكس ذلك على كافه   اسبرطه  -ب
 بنظامها الديموقراطى فى اقليم اتيكا والتنوع الجغرافي وتعدد االنشطه االقتصاديه بها  اتينا :  -ج 

 أوالً: الحياة السياسية فى مدينة أسبرطة 
 قامت الحياة السياسية فى اسبرطة على النظام العسكرى الصارم. تطور نظام الحكم فى أسبرطة: 

 من أكبر أسرتين فى المدينة و كانت لهما سلطة إعالن الحرب وقيادة الجيش.  ينتخبان مدى الحياة الملكان 
 وكان يرأسان الهيئة القضائية والمواكب الدينية. 

 عضوية المجلس لكل من بلغ الثالثين ويجتمع مرة واحدة فى الشهر.  الجمعية الشعبية
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 لس الشيوخ. يقتصر دوره على التصويت بالرفض أو القبول للقوانين التى يعرضها مج

عضوا باإلضافة إلى الملكين فيكون عدد أعضائه ثالثين عضواً. ينتخبون مدى الحياة   28يتكون من  مجلس الشيوخ
 عاما.  60من المواطنين الذين بلغوا 

 وسلطته: تشريع القوانين ومناقشتها. 

 ومراقبة السلوك  وحفظ األمن.  ه  خمسة أعضاء منتخبون سنوياً لممارسة سلطات تنفيذية وقضائية الرقباء الشعبيون

 هو محور الحياة فى أسبرطة لكل من بلغ سن العشرين من الرجال والنساء الجيش

 ثانياً: الحياة السياسية فى مدينة أثينا 
قامت أثينا فى بداية األمر على النظام الملكى ثم النظام االرستقراطى الذى امتلك كافة الموارد االقتصادية فى المدينة -
ا أدى إلى زيادة الفقر.قام السكان  بثورة ضد هذا النظام فقام الحكام بتقديم بعض الحلول لترضتيهم  ممططا أدى إلططى مم

 تطور نظام الحكم إلى الديمقراطية فى أثينا.
 اإلصالحات التشريعية فى أثينا

 ق.م(:  593  –  594حاكم أثينا)  تشريعات سولون:  1ً
 تمثلت فى:تشجيع العمل واإلنتاج، تخفيض المهططور، تططوفير فططرص عمططل ق.م.( قدمت حلوالً 594تشريعات سولون )-

 للعامة، إسقاط الديون، تحديد حد أقصى  للحفالت 
سولون عن الحكم بعد أن أخذ عهداً على االثنين بااللتزام بتطبيططق إصططالحاته لمططدة عشططر سططنوات وسططافر إلططى تخلى  -

 مصر ليطلع على حضاراتها ويستفيد من إنجازاتها.
 بلغت الديمقراطية فى أثينا ذروتها فى عهد )بركليس(.-1ق.م(:      428 –  467حاكم أثينا ) عصر بركليس  -2
 انضم إلى العامة رغم كونه من أسرة غنية.و قام بالعديد من اإلصالحات.-2
 كان مؤمنا بأن التربية االجتماعية السليمة هى السبيل الرتقاء الشعب األثينى.-3
 ك اإلصالحات  إال أن الديمقراطية فى أثينا لم تكن كاملة.على الرغم من تل-4

 بم تفسر: الديمقراطية فى أثينا لم تكن كاملة؟
 جعلت الحقوق االنتخابية والتشريعية لألحرار فقط وال يجوز للعبيد أو األجانب االشتراك فيها.-1
 حرمت النساء من مباشرة حقوقهم السياسية والتشريعية.-2
 حت الحياة الديمقراطية التى عاشتها أثينا للسكان حرية الفكر واإلبداع.ومع ذلك أتا    

فتفوقت أثينا فى الفنون واآلداب والعمارة وظهور الفالسفة  فى الفترة ما بين القرنين الخططامس والرابططع قبططل المططيالد 
 ق.م.441أسبرطة عام بعد موت الزعيم بركليس نشأت حروب بين أثينا و-1مقدونيا تسيطر على بالد اليونان:    

 عرفت باسم )حروب البيلوبونيز( )نتائجها( أدت إلى ضعف المدن اليونانية.-2
 تمكن فيليب الثانى المقدونى من فرض حكمه بالقوة على بالد اليونان كلها.-3
 عاماً.  20حاول إقناعهم بتوحيد الصف تحت رايته لمواجهة الفرس وبعد وفاته خلفه ابنه اإلسكندر ا وكان عمره  -4
خرج غازياً ليحقق مبدأ )العالم وطن واحد( وهزم الفرس ثم اتجه إلى الشرق ليسيطر على الواليططات الفارسططية فططى -5

 سوريا ومصر ليكون إمبراطورية يونانية.

فكان اليونيين جنود مرتزقططه بمصططر وبعططد اسططتيالء االسططكندر علططى مصططر  26: زادت فى االسره   التوصل السياسى  -
 حضاره مصر وليونان باسم الحضاره ) الهيلينستيه (ق.م مزج  332

 ثالثاً: الحياة االقتصادية فى بالد اليونان
 ساعدت الطبيعة الجغرافية لبالد اليونان من حيث الموقع والتضاريس والمناخ على التنوع فى النواحى االقتصادية.

 اعة فى الوديان  كما اهتموا بالصناعة والتجارة.:طبيعة جبلية بحرية جزرية وبالتالى اهتموا بالزرالطبيعة الجغرافية
% فقط من المسططاحة الكليططة وذلططك 20األراضى السهلية  تبلغ -الزراعة:           الحياة االقتصادية فى بالد اليونان: 

 ألن بازدهار الزراعة تزدهر جميع الحرف والصناعات.
 وأرض للمراعى. انقسمت األراضى الزراعية إلى قطاعات كبيرة وأرض لألفراد-

 اهتم اليونانيون بالثروة الحيوانية لحاجاتهم للحومها وأصوافها وألبانها. الثروة الحيوانية:
 كانت الصناعة صغيرة فى حجمها  شديدة التخصص فى نوعها.- الصناعة:

 و الرخام، صناعة السفن لطبيعة بالد اليونان الجغرافية و صناعة زيوت الزيتون، النبيذ،    أهم الصناعات:   
 تعتبر أهم الموارد االقتصادية فتحولت الموانئ فى بالد اليونان إلى محطات تجارية مهمة لتبادل السلع   - التجارة:

 صدرت اليونان الرخام والمعادن والنبيذ والزيوت. أهم الصادرات: 
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 استوردت األقمشة والحبوب من مصر وسوريا. أهم الواردات:
ل اليونان كتجار بمصر فى العصر المتأخر واسسوا مدينططه ) نقططراطيس ( بمصططر زات حيث عم هناك تواصل مع مصر

 طابع اغريقى بالبحيره واذدهر بها صناعه الزجاج والفخار وانشؤا مناره االسكندريه الرشاد السفن وادخال الساقيه 
 نهما كان فى الحياة الدينية.كان الدين هو  القاسم المشترك بي      رابعاً: الحياة الدينية فى بالد اليونان:  

 امن اليونانيون بقوى الطبيعة وزعموا أن لكل منها ألها يوجهها.متأثرين بالحضارات االخرى    -1
 وكبيرهم ) زيوس (كانوا يعتقدون أن أسرة اإللهة تقيم فوق قمة جبل األوليمبوس وجعلوها على صورة البشر.-2
احتططرم االسططكندر المعبططودات المصططريه وحمططل  –دوا ايططزيس باليونططان عبطط  –: تأثر االغريق بمصر   التواصل الدينى  -

االلقاب المصريه واتخذ شعار قرنى الكبش المقدس المون رمزا له ووجدت صور بطليموس الثالث مططع زوجتططه علططى 
 معبد الكرنك بالزى المصرى واالسلوب الفنى المصرى 

 والً: الفلسفة:أ         خامساً: الحياة الفكرية فى بالد اليونان     

 الفلسفة اليونانية من أعظم ما تركه اليونانيون للفكر اإلنسانى فقد أعملوا عقولهم فى تحليل مشكالت الحياة. رتعتب

 حيث تقوم فلسفته على أعمال العقل فى كل شئ سقراط: 

 تتسم مدرسة أفالطون بالطابع العلمى فى التفكير. أفالطون 

 فكر التاريخى وعلم األحياء  وقد أطلق عليه العربأسس مدرسة تعتمد على ال أرسطو 
 المعلم األول ألنه بحث فى كثير من العلوم إلى جانب الفلسفة 

 ثانياً: التاريخ:                                                  

معتمدة على الحقائق  تطورت الكتابة التاريخية من شعر المالحم المعتمد على األسطورة إلى الكتابة التاريخية ال
 وتحليلها.ظهر مؤرخون كتبوا تاريخ اإلغريق ومن أشهر هؤالء المؤرخين: 

الذى لقب بأبى التاريخ )علل( ألنه ألف كتاباً فى التاريخ ويقع فى تسعة مجلدات أفرد الجزء الثانى                        هيردوت 
 منها لتاريخ مصر. 

فى القرن الثانى ق.م. وأشهر ما كتبه كتاب )فى التاريخ العام( وكتب كثيراً يعد أحد أعظم المؤرخين  بوليبيبوس
 عن مصر وخاصة فى العصر البطلمى. 

 زار مصر وألف كتابه الشهير )الجغرافيا( ويتكون من سبعة عشر جزءاً وتحدث عن مصر فى  استرابون 
 الجزء السابع عشر منه.  

 نانى بالثراء والتنوع.  يعد الشعر أهم ما يمثل األدب عند اليونان وانقسم إلى:تميز التراث األدبى اليو   ثالثاً: اآلداب:
 مثل: ملحمة األلياذة واألوديسا للشاعر الشهير )هوميروس( صاحب الفضل فى نشر التراث الثقافى   شعر المالحم:
 :  يتضمن الحماس والغزل والرثاء ومن أشهر شعرائه )ارخيلوخس(.الشعر الغنائى

 استمد اليونان الكثير من أصول العلم من  الحضارات المصرية القديمة.وطوروها  -1     العلوم: رابعاً: 
 تقدمت العلوم كثيراً فى العصر الذهبى ألثينا خاصة فى مجال الطب.-2
 توصل اليونان إلى أن المخ هو المتحكم فى كل أعضاء الجسم وهو مركز اإلحساس.والقلب يضخ الدم للشرايين -3
 ر أطباء األغريق: أبوقراط وكان يطلق عليه أبوالطب  أشه-4
زار مفكططروا اليونططان مصططر والتقططوا بالكهنططه والعلمططاء خاصططه بالسططكندريه حيططث دار     التواصل الثقافى مع مصططر  -

 البحث العلمى والمكتبه برعايه البطالمه سبب فى ارتقاء العلم والفكر الثقافى 
   فى بالد اليونانسادساً: الحياة الفنية والرياضية 

عاش الفنان اليونانى قريباً من اإللهة يتأمل عالمه  وما فيه من مثل وعبططر عنهططا فططى أعمالططه الفنيططة والتططى لططم تكططن -
مكرسططة للمعبططد فقططط بططل أصططبب مظهططراً بططديعيا وانتشططر علططى أفططاريز األبنيططة وتيجططان األعمططدة والمالعططب والمسططارح 

 والبيوت.
تبر المعابد من أهم مظاهر النشاط المعمارى اليونانى وكانت بسططيطة فططى بدايططة األمططر وأخططذت تع     أوالً: العمارة:     

تتطور حتى وصلت إلى مستوى رفيع من الفن ومن أشهر المعابد )معبد البارثينون( الذى أقامه الزعيم بركليس علططى 
 اليونانية. ق.م. لعبادة آلهة أثينا ويعتبر قمة تطور العمارة  447قمة األكروبول فى عام 

 يعد فدياس عميد النحاتين فى العالم اليونانى.  أعظم أنجازاته: تمثال زيوس.     ثانياً: النحت:
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أقططام اليونططان مباريططات رياضططية  تشططترك فيهططا كططل المططدن اليونانيططة  وذلططك فططى قريططة -1ثالثاً: األلعاب األوليمبية:     
ب األوليمبيططة. اكتسططبت أهميططة تاريخيططة وأقيمططت أول دورة لأللعططاب أوليمبيا ومن ثم فقد سميت تلك المباريططات باأللعططا

 ظلت الدورات األوليمبية تقام لمة تزيد على ألف عام حتى أوقفها أحد أباطرة الرومان.  -ق.م.  776األوليمبية عام  
 اعوام  4ثم ظهرت من جديد فى نهاية القرن قبل الماضى ليشترك فيها كافة دول العالم.كل   -2

حيث تأثر الفن اليونانى بالمصرى خاصه العماره مثل قصر الملك مينوس ومعبد البططارثينون باتينططا فبططه   اصلهناك تو
 اعمده دوريه زات اصل مصرى الن الفن المصرى قاعده الفن اليونانى 

============================================= 
 ومقدونيا بعد حروب البلوبونيز  : المقدونى : والد االسكندر وحد اليونان  فيليب الثانى -1
 عام فقط قضى على معارضيه فى مقدونيا و       33ومات   20: اعظم الفاتحين ابن فيليب تولى فى سن  االسكندر -2

 وعلى الفرس واحتل سوريا ومصر واقام االسكندريه بها كون بها الحضاره الهيلينستيه                   
 والبحث عن الحقيقه : فيلسوف صاحب اعمال العقل سقراط  -3
 : فيلسوف يونانى اتسم بالطابع العلمى فى التفكير  افالطون  -4
 : استاذ االسكندر هو المعلم االول النه بحث فى كل العلوم   ارسطو -5
 نشر التراث البطولى اليونانى فى شعر المالحم   –: الف االلياذه  هوميروس -6
 : شاعر غنائى والحماس والرثاء   ارخيلوخس -7
 بو التاريخ : ا  هبرودوت -8
 : مؤرخ فى العصر البطلمى كتب كتاب ) التاريخ العام (   بوليبيوس -9
     17جزء وتحدث عن مصر فى الجزء  17:   الف كتاب الجغرافيا   استرابون -10
 :  صاحب معبد البارثينون على قمه االكربول وبلغت الديموقراطيه زروتها فى عهده   بركليس -11
 صاحب تمثال زيوس من عجائب الدنيا  : زعيم الناحتين فدياس -12
 من عائله نبيله اصبب ملك    –قائد لالسكندر كان من منصيبه مصر فى مؤتمر بابل  :   بطليموس االول -14

 ق.م لقبوة بالمنقذ   305لمصر                           
       : قائد االسكندر اخذ سوريا ولقد حصل انتيجونس على مقدونيا ايضا    سليوقس -15
 نهض بالبالد توسع فى الجزيره العربيه والبحر االحمر اقام حديقه حيوان بمصر   –: ابن االول   بطليوس الثانى -16
 : االقرب لقلب المصريين ابن الثانى لقبوة بالصالب الخير النه اسقط الديون والضرائب  بطليموس الثالث -17
 ارت البالد فى عهد الخامس والوصى عليه اجاثوكليس  : بدايه تدهور البطالمه وانه بطليوس الرابع -18
 اجلسها يوليوس قيصر بنفسه على العرش   –  13: اخر البطالمه تولت مع اخيها بطليموس   كيلوباترا السابعه -19

 تحالفت مع انطونيوس ضد اكتافيوس وهزما معا فى اكتيوم البحريه  14بجوار بطليموس                             
 : اشهر علماء الفلك فى العهد البطلمى عرف نسبيه القمر واالرض   اريستاخوس -20
 : واضع كتاب اصول الهندسه ومعه ارشيميدس صاحب قانون الطفو  اقليدس  -21
 \: اشهر االطباء فى البطالمه عرف الدوره الدمويه والنبض  هيروفيلوس -222
 اسره   30/ مؤرخ قسم تاريخ مصر  مانتيون  -23
 : اخر الملوك االرستقراطيين فى روما النه لم يحس بمعاناه الشعب  اركينيوست -24
 : فاتب مصر بدا  االمبراطوريه والغى  الجمهوريه فى روما  لقبوة باغسطس   اكتافيوس -25
 : اشهر شعراء روما خلد تاسيس روما    فرجيل -26
 تاريخ الرومانى كتب عن ملوك روما  : مؤرخ رومانى كتب باليونانيه ومعه اينوس ابو ال  استرابون -27
 : مؤرخ رومانى كتب بالالتينيه كتب كتاب االصول وتحدث عن تاسيس روما   كاتو الرقيب -228
 اسس مدينه انطونيوبوليس بمصر  –: امبراطور رومانى زار مصر واقام سور باوروبا لحمايه دولته  هادريان -29
 لمسيحيه لمصر على يد مرقص فى عهد االمبراطور نيرون  : نبى ظهر فى عهد اغسطس  ودخلت اعيسى  -30
 بدايه حكمه بدايه السنه القبطيه  –: عصر الشهداء المسيحى  دقلديانوس -31
 : اصدر مرسوم ميالن واعترف بالمسيحيه  اما ثيديسيوس جعلها الدين الرسمى له    فسطنطين -32

 الهه الوحده الثانيه  

 : كبير االلهه فى اليونان   زيوس -2                     ه           : جبل يعيش عليه االله اولمبوس  -1
 : كبير اللهه عند الرومان وقد عبدوا االباطره مثل اغسطس وتيبريوس   جوبيتر -2
 : اله مزج الديانه الشرقيه والغربيه  سرابيس -3

حیرى
ید ب

الس

ى فاست
ایج



13 

 01144107698أ/ السيد بحيرى       تاريخ اولى ثانوى                                                           

   بنك المعرفه الدرس االول              
 لتفوق مصر العلمى       سافر سولون لمصر بعد تخليه عن الحكم  -1
 الحروب الداخليه ساعدت مقدونيا على احتالل اليونان  -2 
 اظهر االسكندر مفهوم عالميه الحضاره االنسانيه     -3

 جاء اليونانيون لمصر فى العصر المتاخر السباب سياسيه واقتصاديه   -4
 بداع يعود تقدم العلوم فى العصر الذهبى التينا الى حريه الفكر واال -5
 افاد شعر المالحم فى اليونان  علم االدب والتاريخ   -6
 مشاركه الملكان فى مجلس الشيوخ تدل على عدم الفصل بين السلطات   -7
 اقر سولون توفير فرص عمل لدعم االستقرار السياسى   -8
 تاثر الفالسفه اليونانيين بالعلوم الطبيعيه خاصه ارسطو   -9
 وحريه السياسه فهما وجهان لعمله واحده   امن بركليس بحربه الفكر -10
 تتشابه بالد اليونان وفينيقيا تضاريسيا  -11
 اهتم االسكندر بامون وذلك لغرض سياسى فى مصر  -12
 اعمال هوميروس افضل انتاج اليونان النها رسخت بطوالت االغريق   -13
 اقرب طريق برى لبالد الشرق عن طريق طرواده   -14
 العمال العقل وتحليل المشاكل لمدينه اتينا   تدين اليونان -15
 اهم عوامل نشاه الحضاره االغريقيه هى الموقع والموارد  -16
 جاءت تشريعات سولون ضد االرستقراطيين وتتمثل فى اسقاط الديون وتحديد انفاق الحفالت   -17
 ديه اختلفت المدن باليونان كثيرا ولكنها اتفقت فى التقاليد والهويه العقائ -18
 اهم عوامل تغيير انظمه الحكم االتينى هو التحرك الشعبى وتمركز النفوذ فى يد فئه معينه   -19
 البحيره من اكثر المحافظات دليل على التواصل بين مصر واالغريق  -20
 التنوع الجغرافى االغريقى ادى الى تفوقها االقتصادى  -21
 غريق اختلفت ملكيه االرض بين مصر واالرض فى اال -22
 ربط االغريق بين الدين وااللعاب االولمبيه   -23
 سولون من مؤسسى الديموقراطيه فى اتينا  -24
 تشابهت عوامل سقوط اسبرطه واتينا مع عوامل سقوط مدينتى اور  ولجش -25
 كان االغريق المعلم الوروبا بفضل التواصل مع حضارات الشرق  -26
 محمول عليه (  كان مبدا اسبرطه ) عد بدرعك او  -27
 تشابهت اعمال الحاكم االثينى سولون مع حمورابى العراقى  -28
 مثلت الموسيقى عامل مهم فى حياه اليونانيين العقائديه  -29
 من اهم صور السلطه التنفيذيه باسبرطه الملكان والرقباء  -30
 خالق فى بالد اليونان  ركزت اصالحات بركليس للوصول للديموقراطيه ان ارتقى بمستوى القيم واال  -31
 العامل المشترك بين الدين فى فينيقيا واليونان هو تجسيد المعبودات بصوره بشريه   -32
 واجهت الزراعه مشاكل فى فينيقيا واليونان وهى صغر حجم مساحه االراضى الزراعيه   -33
 اول ارض سقطت فى يد االسكندر هى اسيا الصغرى واول الحضارات هى فينيقيا  -34
 كانت اسبرطه سوط عذاب على جيرانها نظرا لشدتها فى الحكم  -35
 حقق تواصل مصر واالغريق فى العصر المتاخر مكاسب اقتصاديه وعسكريه   -36
 مثل مجلس الشيوخ فى اسبرطه السلطه التشريعيه  -37
 ادت حروب البيلوبونيز الى سيطره فليب على مقدونيا  -38
 هى نتاج عالقه مصر واليونان فى العصر المتاخر ) مرتزقه (   كانت االستفاده العسكريه -39
 انتخاب ملكان فى اسبرطه يعنى ان الحكم كان ارستقراطى   -40
 نقلت عباده ايزيس لليونان قبل مجيئ االسكندر لمصر  -41

 كانت نقراطيس اولى المدن تفاعل بين مصر واالغريق   -42
 نشطه االغريقيه ونجحوا فى تصدير الكروم والزيتون  تنوع المناخ اليونانى ادى لتنوع اال -43
 تحطم مبدا االسكندر ان العالم وطن واحد ) العولمه (  بعد عقد مؤتمر بابل   -44
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 لعبت كريت وقبرص دور الوسيط لنقل الحضاره من الشرق لالغريق  -45
 اخذ االغريق عن مصر الفن والعلوم الطبيعيه  -46
 ن اطار الحمالت التقليديه للفرس بسبب بتاؤه للمدن  خرجت حمالت االسكندر ع -47
 ظهرت على يد هوميروس النواه االولى للكتابات التاريخيه باليونان  -48

 االغريق هم مستورد الحضاره من الشرق وموزعها على اوروبا فلهم فضل لذلك   -49
 يعد التحركات الشعبيه هى المؤثره فى التحول الديموقراطى فى اثينا  -50
 لم يكن هناك اتصال بحرى بين اليونان والعراق  -51
 ترتب على التنوع الجغرافى لليونان تنوع النظم االجتماعيه واختالف نظام الحكم   -52
 ظهر تاثر الحضاره اليونانيه بالمصريه فى العماره فى بناء المعابد  -53
   اشهر مؤرخو اليونان والذين كتبوا عن مصر هوميروس وبوليبيوس -54
 استكمل اليونانيون ما انجزته الحضارات االخرى فى مجال العلوم خاصه من مصر   -55
 ركزت اصالحات بركليس للوصول الى الديموقراطيه الكامله من خالل االرتقاء بمستوى التعليم والقيم   -56
 شعبى الناتج عن الظلم الديموقراطيه كلمه يونانيه تعنى حكم الشعب ولقد وصلت لها اثينا من خالل التحرر ال -57
 كان مجلس الشيوخ فى اسبرطه يضم اغلبيه من المدنيين  -58
 اهتمت اسبرطه بالجيش حسب العادات والتقاليد لمجتمع اثينا  -59
 ادت الهجرات االيونيه التى استقرت فى جزر بحر ايجه الى تطور الحياه الفنيه اليونانيه   -60
 قديما والتقوا بالكهنه الهداف ثقافيه زار الكثير من اليونانيين مصر  -61
 ظهر التفاعل بين مصر والحضاره المينويه ) كريت ( فى طريقه بناء االعمده الدوريه   -62
 تشابهت حضاره مصر واليونان فى االعتماد على الزراعه السهليه  -63
 اصدر سولون اصالحاته لزياده الموارد وللحد من سيطره االرستقراطيين   -64
 مثل البارثينون رمز للحضاره االغريقيه فهو اخر ما وصلت له العماره اليونانيه  ي -65
 اتحاد مجموعه من القرى لتكوين مدينه اسبرطه تم عن طريق القوة   -66
 معبد البارثينون يعتبر تواصل بين مصر واليونان فى مجال  العماره   -67
 اديه فى البدايه                           جاء اليونان لمصر فى العصر المتأخر .السباب اقتص -68
 افاد شعر المالحم فى اليونان علم   االدب والتاريخ   -69
 تاثر الفن اليونانى فى العماره بالمصرى خاصه فى  المعابد والقصور  -70
 مشاركه الملكان فى عضويه الشيوخ فى اسبرطه تعنى  عدم فصل السلطات   -72
 نفصال سياسى بين   اسيا واوروبا وافريقيا بعد مؤتمر بابل حدث ا -73
 اتسمت كليوباترا بعدم حسن  التخطيط   -74
 كان مجلس الشيوخ فى اسبرطه هو السلطه  التشريعيه  -75
 قال سقراط ان الحقيقه اسمى الغايات ويؤكد حرصه على معرفه   سر الكون   -76
 اده عسكريه  وكانت االستف 26زادت عالقه مصر واليونان فى االسره  -77
 استخدم اليونان لمصر كان من خالل منب االرض  للجنود                             -78

 الدرس الثانى: مصر تحت احتالل البطالمة
جعلت  انتصارات  اإلسكندر األكبر على  الفرس  من مصر هدفا له   و السيطرة على قواعططد األسطططول الفارسططى فططى 

 ق.م. وكون اإلمبراطورية المقدونية.  332إلى مصر وسيطرعليها عام تلك الواليات فتقدم بجيشه  
 ما فعله اإلسكندر األكبر إلرضاء الشعب المصرى بعد دخوله مصر:

 عامل المصريين معاملة حسنة.-2قدم والءه للمعبودات المصرية وعلى رأسها )أمون(.                -1
 أبقى على النظم اإلدارية المصرية.        -3
 بردم الماء بين قرية )راقودة( و جزيرة  )فاروس( لكى:  بناء اإلسكندرية::  4  
 تكون مركزاً لنشر الحضارة اإلغريقية وقاعده بحريه  -2تحمل اسمه مثل عدة مدن أخرى أسسها.        -1  
 ق .م  لحرب الفرس.  331وبعد تخطيطه لمدينة اإلسكندرية غادر اإلسكندر مصر عام -1

 م   0ق  323هم فى العراق وإيران توغل فى  اسيا حتى وصل إلى حدود الهند و توفى عام  انتصر علي-2
      ألنه كان من أكبر الفاتحين وحقق انتصارات مبهرة. لقب اإلسكندر باإلسكندر األكبر 

 تأسيس دولة البطالمة فى مصر: بعد وفاة اإلسكندر لم يكن له وريث للعرش.
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 ق.م.  323  عام:    مؤتمر بابل         
 اجتمع قادة جيش اإلسكندر فى )بابل( بعد وفاته وتقاسموا اإلمبراطورية  فيما بينهم: أحداثه:

 ق.م.305الذى أعلن نفسه ملكاً عليها عام ق.م   323 كانت مصر من نصيب )بطليموس بن الجوس(  -1
 بدأت مصر فى عهد جديد أطلق عليه دولة البطالمة.-2

 الحضارة المصرية واليونانية عرفت باسم الهلينيستية.  قامت بها حضارة تجمع بين-3
 جوانب الحضارة الهلينيستية

نظام الحكم: حكم البطالمة مصر من خالل الحكم الملكى الذى ورثوه عططن  الفراعنططة القططائم        الحياة السياسيةأوالً:  
والقضططائية والدينيططة ويسططاعده فططى على حق الملك فى تملك كل شئ فى مصر وله كل السلطات التشريعية والتنفيذيططة 

 الحكم وزير المالية وكبير القضاة وقد مر نظام الحكم بمرحلتين.
 ق.م.(:31  –ق.م   323المراحل التاريخية لدولة البطالمة فى مصر )

 : مرحلة القوة واالزدهار من عهد بطليموس األول حتى عهد بطليموس الثالث.المرحلة األولى
 ق.م.30الضعف واالنهيار من عهد بطليموس الرابع حتى نهاية عهد كليوباترا السابعة عام مرحلة   المرحلة الثانية:

 المرحلة األولى اهم  ملوكها  

 
 بطليموس 

 األول  

 ينتمى إلى إحدى العائالت المقدونية النبيلة.دخل فى حروب عدة من أجل توطيد حكمه فى مصر 
 ق.م.  305إعالن نفسه ملكاً عام ق.م(  و بعد 306-323سواء أثناء واليته على مصر )  

وضع أسس النظم اإلدارية والمالية فى مصر ولقب   وكون إمبراطورية بطلمية مركزها مصر. 
 بالمنقذ. 

 
 بطليموس  
 الثانى 

   هو ابن بطليموس األول تولى العرش بعد وفاة أبيه أحدث نهضة كبيرة فى شتى المجاالت
شهد عهده توجهها كبيراً    مبراطورية كبيرة فى عهده.أصبحت مصر إ       االقتصادية والثقافية.

 نحو  
 شبه الجزيرة العربية والبحر األحمر وأفريقيا ألهداف اقتصادية وعسكرية وسياسية. 

 بطليموس  
 الثالث 

  خلف والده وكان يتمتع بصفات حميدة حتى لقب بالخير أو الصالب )علل( ألنه أمر بإسقاط الضرائب
وامع الغالل الحكومية لهم حينما انخفض منسوب فيضان النيل عن مستواه وكان  على األهالى وفتب ص

 محباً للعلم والثقافة. 

 المرحلة الثانية وأشهر ملوكها  

 بطليموس 
 الرابع 

 .يعتبر عهد بطليموس الرابع بداية لمرحلة من التدهور لحكم البطالمة 
 

 
 بطليموس 

 الخامس 

ترك طفالً لم يتجاوز عمره السابعة وانفرد ق.م.203توفى بطليموس الرابع عام          
 )أجاثوكليس( بالوصاية على الملك الصغير الذى  ادار البالد من أجل تحقيق مصالحه الشخصية. 

.انهارت البالد سياسياً واقتصاديا وفقدت معظم أمالكها الخارجية 

 

عة 
اب
س
 ال
را
ات
وب
لي
ك

 

  

ليموس الثالث عشر.الذى غرق أثناء حرب  آخر ملوك البطالمة تولت العرش مع أخيها بط 
 اإلسكندرية فأجلسها يوليوس قصير بجوار أخيها الصغر بطليموس الرابع عشر. 
 لكن سرعان ما تخلصت منه لتجلس ابنها من يوليوس قيصر معها على العرش ليكون ملكاً على  
 مصر كانت تخطط لتصبب ملكة على روما. 

زوجته بعد ذلك ثم انتحر بعد هزيمته فى معركة  تحالفت مع ماركوس انطونيوس الذى ت 
ق.م.عندما علمت كليوباترا أن الحكم البطلمى قد انتهى قررت االنتحار عام  31)اكتيوم البحرية( عام  

 ق.م. لتسقط مصر تحت الحكم الرومانى. 30

 ثالثاً: الحياة االقتصادية 
قتصادية وليس لألهططالى حريططة التصططرف فططى منتجططاتهم طبقوا نظام االحتكار حيث كانت الدولة تسيطر على  الحياة اال

 كانت الدولة هى التى تشترى المحاصيل بعد خصم الضرائب وكذلك فى مجال الصناعة والتجارة.-وبخاصة الزراعةو
 اهتم البطالمة بالزراعة باعتبارها الركيزة األولى لالقتصاد المصرى حيث/-  ( الزراعة:1) 
 استصالح مساحات كبيرة من األراضى الزراعية.-2نوات وإقامة الجسور.         إصالح نظام الرى وشق الق-1  
 اتبعوا نظام الدورة الزراعية للحفاظ على جودة األرض-4استخدام وسائل الرى مثل الساقية والطنبور.    -3
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 لرمان والمشمش.اهتموا بزراعة محصول القمب والذرة  واستقدموا أنواعاً  من الفواكه وبخاصة العنب والتين وا-5
 

 وقد قسمت األراضى الزراعية بمصر فى عهد البطالمة إلى خمسة أنواع:
 : هى التى كان يمتلكها الملوك الفراعنة ثم آلت إلى الملوك البطالمة باعتبارهم ورثة الفراعنة أراضى الملك-1

ملوك مصر منذ العصور القديمططة  : وهى التى كان الملوك يمنحونها للمعابد وهو تقليد درج عليهاألراضى المقدسة-2
 واألرض المقدسة نوعان:   األول مخصص للكهنة،      والثانى مخصص للمعابد.

: اعتمططد البطالمططة فططى تكططوين جيوشططهم علططى الجنططود المرتزقططة مططن اإلغريططق وقططاموا أراضى اإلقطاعات العسكرية-3
 قطاع التى تمنب لهم تبعاً لرتبتهم فى الجيش.بمنحهم مساحات من األرض تكون بمثابة راتبا لهم وكانت مساحة اإل

 هى التى كان البطالمة يمنحونها لكبار موظفيهم كراتب لهم. أراضى الهبات:-4
هى التى كانت الدولة تخصصها للمدن التى كانت تتمتع بوضع )المدينة اليونانية( حيث كططان يوجططد   أراضى المدن:-5

 نانية هم نوقراطيس واإلسكندرية ومدينة بطليمس.على أرض مصر فى العصر البطلمى ثالث مدن يو
------------------------------------------------------------------------- 

كانت مصر منذ أقدم العصور موطناً للعديد من الصناعات المهمططة وقططد احتكططر البطالمططة الصططناعة       الصناعة:(  2)
وال يستطيع أرباب الحرف التصرف فى منتجاتهم إال عن طريق الدولة وذلططك  أيضاً حيث كانوا يشرفون على كل حرفة

 من خالل موظفيها المنتشرين فى المدن والقرى.
 أهم الصناعات فى مصر فى عصر البطالمة:

 التعدين وقطع األحجار و المنسوجات والجلود.و الورق من نبات البردى.-صناعة الزيوت. و الفخار والزجاج.  -
------------------------------------------------------------------ 

 ساعد النشاط الزراعى والصناعى على رواج التجارة والتى اهتم بها البطالمة اهتماماً كبيراً.-1       ( التجارة:3) 
 وقد شجعهم على ذلك موقع مصر الجغرافى فى قلب العالم القديم.-2

المططوانئ علططى  البحططر المتوسططط واألحمططر. والمصططانع لبنططاء السططفن. -رية فانشططأوا:     اهتم اليونانيين بالنواحى التجا
 والمنارات: الرشادها.  و نظموا شئون الجمارك. وسكوا العملة لتسهيل التبادل التجارى.

-------------------------------------------------------------------- 
 فى مجال التجارة الداخلية:

 الدولة رقابتها على األسواق وتدخلت فى تحديد األسعار وبخاصة تلك التى كانت تخضع لسياسة االحتكار. احكمت
 موانئ على  وأصبحت اإلسكندرية أكبر الموانئ فى العالم  انتعشت نتيجة إنشاء البطالمة :    أما التجارة الخارجية

00000000000000000000000-------------------------------------- 
 رابعاً: الحياة االجتماعية  

 كان الهدف الذى يرمى إليه البطالمة هو إقامة دولة تستند إلى أسس شرقية مع إضفاء الصبغة اليونانية عليها.-1
 حرصوا على الظهور أمام رعاياهم من المصريين فى مظهر الحكام الوطنيين.-2
 خاصة المقدونيين واألغريق ليعتمدوا عليهم فى تكوين الدولة فى الوقت نفسه فتحوا أبواب البالد  أمام األجانب -3

 وتنقسم طبقات المجتمع أنذاك إلى عدة طبقات:
 شجعهم البطالمة  على االستقرار فى مصر واختصوهم بالوظائف العليا و الهبات -   المقدونيون واليونانيون:(  1)
 كندرية.كانوا يكونون جالية كبيرة فى اإلس  -:  ( يهود اإلسكندرية2)

 ا يشتغلوا بالتجارة واألعمال المصرفية واإلقراض ولهم وضع اجتماعى متميز.              
 هم أهل البالد الوطنيون واألغلبية الساحقة عاملهم اليونانيون. معاملة تتسم بالتعالى.-1   المصريون:(  3)
ى إفسططاح المجططال أمططام المصططريين لتططولى منذ عهد الملك بطليموس الرابع: تغيططر الوضططع قلططيالً وأخططذت الدولططة فطط   -2

 وظائف أعلى فاقبل المصريون على تعلم اللغة اليونانية كما تشكل منهم فئة المحاربين.
 حرم المقاتلون المصريون من االمتيازات التى أغدقت على سواهم من األجانب.-3
ق.م. تحسططنت أحططوالهم 217رفططب عططام لكنهم حينما منحوا فرصة االشتراك فى القتال وأثبتوا جدارتهم فططى معركططة -4

 بعض الشئ.ومن المصريين أيضاً نشأت فئة الموظفين المصريين وهم من يشغلون الوظائف الدنيا 
 ثانياً: الحياة الدينية 

 أدرك البطالمة أهمية العقيدة الدينية فى حياة المصريين.  لذلك اتسمت سياستهم الدينية بشكل عام بالتسامب -1
 ار احترامهم للديانة المصرية. كان اإلسكندر األكبر قد بادر بتقديم القرابين لإللهة المصرية حرصوا على إظه-2
 قلده بطليموس األول وقام بإعادة تماثيل اإللهة المصرية التى كان الفرس قد استولوا عليها أثناء احتاللهم مصر.-3
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يلة وتقع  فى صعيد مصر والمالحظ أن هططذه المعابططد اهتموا بإنشاء العديد من المعابد المصرية  مثل معبد أدفو و ف-4
 صور البطالمة أنفسهم بمالبس الملوك الفراعنة.-بنيت على الطراز المصرى.و

 تأثر اليونان فى مصر بالعبادات المصرية وأخذوا يشبهون اآللهة المصرية بآلهتهم: -5
 ب( ربطوا ما بين حورس واإلله أبوللو.  أ( ربطوا بين أمون وزيوس كبير اإللهة فى الديانة اليونانية.     

بططادة شططائعة فططى بططالد بلغ ما تأثر اإلغريق فى ذلك العصر بالديانططة المصططرية أن أصططبحت عقيططدة اإللهططة إيططزيس ع-6
 أقاموا له معبد )السرابيوم( فى اإلسكندرية. سرابيسكما ربطوا الديانة المصرية باإلغريقية من خالل معبود   اليونان

 حياة الثقافية والعلمية خامساً: ال
 أظهر البطالمة اهتماماً كبيراً بالعلم مما جعل اإلسكندرية تحتل مركز الصدارة وتتفوق على أثينا.-
 مما ال شك فيه أن إنشاء دار العلم والمكتبة كان له أبعد األثر فى اجتذاب العلماء والدارسين من شتى أرجاء العالم -

 ضى: أول من قام بدراسات نسبية ألحجام الشمس والقمر واألرض.أريستاخورس الريا-       الفلك:
 وأشهر علمائها:-بلغت دار العلم باإلسكندرية شأناً كبيراً.-: الرياضيات
 صاحب قانون الطفو.  أرشميدس:: الذى وضع كتاب األصول فى مجال الهندسة الرياضية.         إقليدس
 الجراحة.برع علماء اإلسكندرية فى التشريب و   الطب:

 حديقة الحيوان التى أقامها بطليموس الثانى على تطور علم الحيوان.  ساعد وجود  -
 كان من أبرز علماء الطب)هيروفيلوس( الذى اكتشف الدورة الدموية وكان يستخدم أداة بديعة لقياس  النبض.- 

 اهتمت مدرس اإلسكندرية بفضل تشجيع البطالمة بالجغرافيا.-1: الجغرافيا
 علماؤها إلى الكثير من الحقائق  العلمية مثل )نظرية دوران األرض حول الشمس، قياس محيط  األرض.توصل  -

 تمكن الكاهن المصرى )مانيتون( من كتابة تاريخ مصر القديم باللغة اليونانية.-:     التاريخ
 نا الراهن.الذى قسم تاريخ مصر الفرعونية إلى ثالثين أسرة وأن هذا التقسيم هو المتبع فى عصر-2

 يطلق على األدب اليونانى فى هذا العصر األدب السكندرى.-2شهد األدب ازدهاراً كبيراً.              -1  األدب:
 من أعظم إنجازاتهم األدبية: نشر مالحم هوميروس وتاريخ هيرودوت.-     

==================================================== 
   بنك المعرفه  البطالمهمصر تحت حكم          

 اسيا الصغرى هى اول مكان اخذه االسكندر من حكم الفرس   -1
 تحسنت احوال المصريين بدايه من حكم بطليموس الرابع   -2
 زاد التدخل الرومانى سياسيا وعسكريا خالل حكم كليوباترا السابعه  -3
 مصر  عمل االسكندر على مزج حضاره الشرق بالغرب عن طريق توطين اليونانيين فى  -4
 اكثر البطالمه تقربا الى قلوب المصريين هو بطليموس الثالث  -5
 اطلق على االدب البطلمى االدب السكندرى لضخامه التراث االدبى فى االسكندريه   -6
 كان بطليموس الخامس ضعيف ولم يهتم بالرعيه فانهارت السلطه والبالد   -7
 كثره انتصارات االسكندر خير دليل على المهاره العسكريه  -8
 عتمد البطالمه على الجنود المرتزقه من اليونان للثقه فى كفاءتهم العسكريه  ا -9
 حرص البطالمه على ربط المقدونيين واالغربق بمصر من خالل منحهم مساحات من االراضى   -10
 اهتم البطالمه بانشاء المعابد المصريه مثل ادفو للتقرب من مصر وتجنب الثورات   -11
 ثقافه فى العصر البطلمى اللغه اليونانيه  كانت لغه العلم وال -12
 ادى اهتمام البطالمه بالزراعه والصناعه الى اذدهار التجاره الخارجيه  -13
 يدل وضع بطليموس االول السس االداره الماليه على اهميه مصر لتحقيق طموحات البطالمه  -14
 زراعيه  حافظ البطالمه على موارد مصر من خالل اتباع نظام الدوره ال -15
 اختار االسكندر مكان راقوده و  االسكندريه لطبيعتها الجغرافيه  -16
 نجب االسكندر فى اخذ  مصر بسهوله لضعف الفرس وعدم مقاومه مصر له   -17
 عمل البطالمه على استقدام اليونان والمقدونين الى مصر من اجل تحقيق اهداف اقتصاديه وعسكريه   -18
 ق البطالمه المعمارى واالقتصادى المناره تدل على تفو -19

 ابقى االسكندر على نظم الحكم المصرى بعد ان استولى عليها بل وتقرب المون وللشعب المصرى   -20
 اختلف بطلميوس االول عن االسكندر فى سياسته االداريه لمصر  -21
 فشل حكام البطالمه فى التقرب الى الشعب طول فتره حكمهم    -22
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 طلميوس الرابع ايجابى اجتماعيا وسلبى سياسيا  يعتبر عهد ب -23
 لم يوجد الفصل بين السلطات فى العهد البطلمى   -24
 لم يتدخل رجال الدين فى الحكم زمن البطالمه  -25
 استحدث البطالمه منشات وادوات حديثه فى الزراعه والتجاره من النقود والساقيه  -26

 ماعيا فى العهد البطلمى  كان لليهود وضع متميز اقتصاديا واجت -27
 كان للبطالمه فضل لتأريخ التاريخ المصرى الفرعونى القديم  -28
 اول اعمال بطلميوس االول لتوطيد حكمه هو تقديم القرابين للمعبودات المصريه  -29
 معبد فيله دليل على حرص البطالمه على تحقيق االستقرار السياسى   -30
 اضى بهدف زياده االنتاج الزراعى  قام البطالمه باستصالح االر -31
 يرجع الفضل للبطالمه فى الحفاظ على تاريخ االغريق من خالل نشر االنجازات االدبيه والثقافيه لالغريق  -32
 سيطر البطالمه على اقتصاد العالم عن طريق السيطره على االقتصاد  -33
 ه  ق.م شاهد على تفكك الحضاره االغريقي 323يعد مؤتمر بابل  -34
 قام النظام السياسى للبطالمه على السيطره على جميع السلطات  -35
 انشغل بطلميوس الثالث عن التوسعات الخارجيه بسبب تعرض البالد الزمات اقتصاديه  -36
 تمكنت روما من السيطره على البحر المتوسط بعد سقوط دوله البطالمه   -37
 صرى وبراعه االغريق واحتكار الدوله للصناعه  اذدهر ت الصناعه زمن البطالمه لمهاره الم -38
 ترتب على مؤتمر بابل توزيع ملك االسكندر واستمرار الحضاره الهيلينستيه بمصر  -39
 بدات مصر تاخذ حقوقها منذ عهد بطلميوس الرابع  –  40
 عبر االسكندر عن نموذج للتسامب الحضارى والدين   -41
 م الوطنين لضمان والء مصر لهم  حرص حكام البطالمه للظهور بالحكا -42
 استخدم البطالمه االراضى الرزاعيه لتحقيق هدفهم السياسى بمنحها كهبات واقطاع لالغريق بمصر   -43
 تقديم بطلميوس االول القرابين لاللهه المصريه هو عمل دينى ولكنه زات غرض سياسى   -44
 م الخارجيه  اهتم البطالمه بتنمبه موارد مصر من اجل نجاح سياسته -45
 اختلف بطلميوس عن االسكندر فى الفكر السياسى االدارى وطريقه معامله المصريين   -46
 اختلف وضع مصر فى البطالمه عن الرومان ان مصر كانت مركز للحكم البطلمى   -47
 تشابه المصريون واالسكندر فى كراهيه وعداوه الفرس   -48
 ب المصريين هم بطلميوس الثالث والرابع  اكثر ملوك البطالمه الذين عملوا لصال -49
 حرص البطالمه على تفوق االسكندريه على اثينا من اجل جذب االغريق لالقامه فى مصر   -50
 اهتم البطالمه بوجود وزير للماليه بسبب حرصهم على بناء اقتصاد قوى للدوله البطلميه  -51
 لسفه ظلت قمتها فى اثينا تفوقت االسكندريه على اثينا فى كل العلوم عدا الف -52
 افتقدت مصر البطلميه الى الحريه االقتصاديه الحتكار البطالمه لها  -53
 ظهرت العمالت النقديه لتسهيل معامالت االنشطه االقتصاديه  -54
 نجب البطالمه فى حمايه البعد االستراتيجى الجنوبى لمصر فى عهد بطلميوس الثانى  -55
 ر البطلمى الى اعلى مكانه لها فى المجال السياسى  وصلت المرأه فى العص -56
 اعتمد البطالمه فى البدايه على الجنود المرتزقه من االغريق بسبب  الثقه فى االغريق العسكريه   -57
 وضع بطليموس االول نظم االداره بمصر فدل ان مصر تحقق  امال البطالمه   -58
 بعوا الدورات الزراعيه عرف البطالمه التنميه المستدامه حينما ات -59

========================================================= 
 الدرس الثالث: الحضارة الرومانية

 بعد وفاة اإلسكندر األكبر انقسمت اإلمبراطورية المقدونية بين ثالثة من قواده.-1
 أسس بطليموس بن الجوس دولة البطالمة فى مصر.            -2
 ئد  سليوقس  دولة السليقويين فى سوريا والعراق.أسس القا-3

 انتيجونس  نصيبه بالد مقدونيا.-4
 روما سيدة العالم القديم 

 ق.م. ودخلت فى حروب مع جيرانها فى شبه الجزيرة اإليطالية 753تأسست روما عام -1
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رت الحروب لمدة مائططة مع مدينة قرطاجة. استم المتوسط مما أوقعها فى حروب سعت للسيطرة على غرب البحر    -2
انتهت بهزيمة قرطاجة لتسيطر على شمال أفريقيا146-264عام فيما عرفت باسم الحروب البونية )  ق.م.(. 

ثم دخلت روما فططى حططروب مططع مقططدونيا انتهططت بتططدخلها فططى اليونططان وتحويططل مقططدونيا إلططى واليططة رومانيططة عططام --3
 ق.م.146ق.م. ومن بعدها بالد اليونان عام 148

 ق.م.64تجهت روما إلى الشرق و استطاعت مد نفوذها فى سوريا وتحويلها إلى والية رومانية  عام  ا-4
 ثم اتجهت روما إلى مصر وساعدت الصراعات داخل األسرة البطليمية إلى ضعف حكامها.-5
البحريططة(  تمكن القائد الرومانى )أوكتافيوس( من شن حرب على القائد )ماركوس أنطونيوس( فى معركططة )اكتيططوم-6

 ق.م. وتحويل مصر إلى والية رومانية بعد االنتصار عليه وعلى الملكة )كليوباترا(.31عام 
بسقوط سوريا ومصر فى أيدى الرومان أصبحت روما سيدة العالم القديم بال منازع وأصبب البحر المتوسط بحيططرة -9

 رومانية تحيط به اإلمبراطورية الرومانية من كل الجهات.
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 أوالً: الحياة السياسية                مظاهر الحضارة الرومانية  
 كانت روما هى عاصمة اإلمبراطورية التى نشأت فى إيطاليا ومرت بثالث أنظمة سياسية هى:

 ق.م. على النظام الملكى.وهو :  753تأسست روما منذ عام  -      ق.م.(510  -753) النظام الملكى(  1)
 : بيده السلطة العليا فى الشئون الدينية والقضائية والسياسية والعسكرية ويحكم مدى الحياة.الملك

 عضو من الطبقة االرستقراطية ويعتبر استشارياً للملك.  300: يتكون من  مجلس الشيوخ 
شعب الرومانى ينقسم إلى ثالثين حياً هى أقسام روما ثم اندمجت هططذه األحيططاء لتصططبب حيث كان ال-    جمعية األحياء:

 تعتبر هذه الجمعية كمجلس شعبى يجتمع بأمر من الملك لمناقشة أمور تهم الشعب-ثالثة.و
 ق.م. وأعلنططوا510قرر االرستقراطيون سلب الملك سلطاته وتوزيعها علططيهم وبالفعططل أسططقطوا النظططام الملكططى عططام -

 النظام الجمهورى كما حدث فى اليونان.
 ق.م.(:27-509( النظام الجمهورى )2) 

 قام هذا النظام بعد الثورة على الملك )تاركوينوس( لعدم إحساسه بمعاناة شعبه وتعديه على التقاليد الرومانية حيث:
 النتخاب المباشر بواسطة الشعب.هما اثنان من الحكام ينتخبان سنوياً ولمدة عام واحد يتم اختيارهما با  القنصالن:

 عضو من االرستقراطيين ويدير شئون البالد السياسية  واالقتصادية والعسكرية.300: يتكون من  مجلس الشيوخ 
تعتبر تطوراً للجمعية الشعبية وتنعقد بناء على دعوة أحد نقباء العامة وقد زادت أهمية هططذه الجمعيططة   جمعية القبائل:

 م جمعية تشريعية فى روما.بالتدرج حتى أصبحت أه
 مشاكل العامة ويبلغون العامة بأالوامر  حكام لهم همزة الوصل بين الدولة والعامة بحيث يحملون ل نقباء العامة

 (:476  –ق.م.  31( النظام اإلمبراطورى )3)
 م( على روما.14  –ق.م.  27ق.م بسيطرة القائد )أوكتافيوس( )30يبدأ هذا العصر من عام -
افيوس عهد اإلمبراطورية الرومانية وقد منحططه مجلططس الشططيوخ لقططب )أغسطططس( وبمجططرد انفططراده بططالعرش بدأ أكت-

 إعادة األمن فى ربوع اإلمبراطورية الرومانية.-2         إنهاء االنقسامات-1أدرك أن أمن روما القومى يكمن فى:  
 العدالة االجتماعية للمواطنين الرومان.تحقيق -  4المحافظة على أمالك اإلمبراطورية الرومانية         -3

 قسمت اإلمبراطورية الرومانية إلى قسمين كبيرين هما:  395فى عام  
 أ ( اإلمبراطورية الرومانية الشرقية )الدولة البيزنطية(: عاصمتها: القسطنطينية.

 م.1453طينية عام : سقطت على يد السلطان العثمانى )محمد الفاتب( والذى استولى على مدينة القسطنسقوطها
 استمرت بعد سقوط روما لمدة تقرب من األلف عام.و أطلق عليها العرب دولة الروم.-

 ب( اإلمبراطورية الرومانية الغربية:و عاصمتها: روما.
 م، وبالتالى سقطت آخر حضارات العالم القديم.476سقطت على يد البربر عام   سقوطها:

------------------------------------------------------------------------------------- 
 طبقات المجتمع الرومانى:                    ثانياً: الحياة االجتماعية

 هى الطبقة الثرية التى تمتلك السلطة والمال وبحوزتهم أراضى زراعية شاسعة ولهم كافة الحقوق   طبقة األشراف:
 كبيراً من المجتمع عاشوا حياة اقتصادية صعبة وتضرروا من كثرة الحروب  : يشكلون جزءاً  طبقة التجار الحرفيين

: اشططتركوا مططع طبقططة التجططار والحططرفيين فططى الصططراع السططلمى مططع اإلشططراف لنيططل حقططوقهم طبقة العامة والمزارعين
 السياسية واالجتماعية وحققوا إنجازات كبيرة فى ذلك.

 ة حقوقهم االجتماعية والسياسية وشكلوا أزمة حقيقية داخل المجتمع.هم أسرى الحرب الذين فقدوا كاف طبقة العبيد:

حیرى
ید ب

الس

ى فاست
ایج



20 

 01144107698أ/ السيد بحيرى       تاريخ اولى ثانوى                                                           

------------------------------------------------------ 
 نعمت إيطاليا بمساحات أراضى زراعية واسعة وموارد طبيعية وبشرية كبيرة.-    ثالثاً: مالمب الحياة االقتصادية

 اة الرومان.كانت الزراعة أساس حي-  الزراعة:(  1)
 كانت الملكية الفردية قائمة فى روما منذ أقدم العصور يعمل بها جميع أفراد األسرة وعبيدها.-

 امتلكت الطبقة االرستقراطية مساحات واسعة من االراضى الزراعية وعمل عندهم أعداد كبيرة من العبيد.-
 روم العنب والفاكهة والبقول.القمب أهم المحاصيل الزراعية ط بساتين الزيتون وك  أهم المحاصيل:
 : الخنازير واألبقار واألغنام تربى من أجل ألبانها وأصوافها وجلودها.أهم الحيوانات

 مصر كانت مخزن للقمب الدائم لإلمبراطورية الرومانية.-
-------------------------------------------------- 

 راعة من حيث أهميتها. وكانت الصناعات الكبيرة فى روما مثل :كانت الصناعة أقل نسبياً من الز- الصناعة:(  2) 
استخدمت فى صناعة األدوات واألسلحة كما تم استخراج كميات كبيرة من الذهب والفضة التططى تسططتخدم    التعدين:-1

 فى صناعة القطع النقدية  وتم استخدام الحديد  والقصدير فى صناعة األسلحة.
 حجارة لبناء المشروعات المختلفة.وفرت المحاجر ال  المحاجر:-2
 انشأت روما مصانع صغيرة من أجل صناعة الفخار بجانب الصناعات اليدوية.  الفخار:-3
 : تمثلت فى صناعة النسيج والصباغة وصناعة الطوب والنجارة.صناعات أخرى-4

---------------------------------- 
 الملكى قاصرة على تبادل البضاعة والسلع بين األقاليم الرومانية. كانت التجارة فى روما فى العصر-1 التجارة(  3)
 منذ أن بدأ عهد اإلمبراطورية الرومانية على يد أغسطس. ازداد النشاط التجارى-2

 بم تفسر: ازدهار النشاط التجارى فى اإلمبراطورية الرومانية قديماً؟
 تأمين المالحة البحرية بفضل قوة األسطول  -2       هيمنة اإلدارة المركزية فى روما على اإلمبراطورية     -1
 إعطاء الفرصة لقرطاجة لممارسة نشاطها التجارى -4فتب أسواق جديدة فى أفريقيا وأسبانيا.                        -3
 أصبب البحر المتوسط طريقاً داخلياً للربط بين الواليات الرومانية.واهم الطرق هى :-
 ق شمال أفريقيا ط طريق البحر األسود ط سلسلة الطرق المنتشرة فى أوروبا.طريق البخور ط طري  -

 اهتم الرومان بتوفير العمالت النقدية الخاصة بهم لتسهيل المعامالت التجارية.-       النقود:
 ليه.أحياناً بلغت قيمة كل عملة المعدن الذى تحتوى ع-كانت تصنع من الفضة والذهب والبرونز.                 -

 تواصلت مصر مع روما حيث اعجب هادريان بالسكندريه واذدهارها  وال يوجد بها عاطل حتى العجزه  
 وربع يوم   365مثل مصر والسنه    12شهور الى   10عدل الرومانيون لتقويم من 

--------------------------------------------------------- 
 ( معبودات الرومان: 1)          رابعاً: مالمب الحياة الدينية

تعددت معبودات الرومان وأهمها )جوبيتر( الذى يمثل السماء الصافية وهو كبير المعبودات عنططد الرومططان، تميططز   -1
 الرومان بظاهرة تسامحهم الدينى مع المعبودات األجنبية والسماح بإقامة المعابد لها فى روما مثل إيزيس 

 غسطس وتيبريوس وسرعان ما سقطت هذه العبادة بعد انتشار المسيحية.كما انتشرت عبادة األباطرة مثل أ-2
لم يكن للكهنة طبقططة مميططزة عططن غيططرهم مططن الطبقططات االجتماعيططة وال تتطلططب وظيفططتهم أعططداداً -        ( الكهنة:2) 

 خاصاً أو تمريناً وممارسة وهو دليل على مدى ارتباط الدين بالدولة.
----------------------------- 

:تأثر لرومان باالغريق ومصططر حيططث المعتقططدات لدينيططه مثططل سططرابيس المعبططود المصططرى االغريقططى تواصل حضارى
 وايزيس المصريه وعبدوا بعض االباطره مثلما تم تقديس للفراعنه 

------------------------------------ 
استخدموا الحروف  -تينية وجعلوها اللغة الرسمية واستخدم الرومان اللغة الال-     خامساً: الحياة الثقافية والعلمية

 الالتينية التى اشتقوها من الكتابة اإلغريقية والتى تستخدم فى كتابة اللغات األوربية الحديثة.
 عندما تفككت أوصال اإلمبراطورية ظلت الالتينية لغة الكنيسة التى حافظت عليها حتى اآلن.-

 :  ازدهر الشعر فى عصر أغسطس.الشعر

 أعظم شعراء الرومان ظهر زمن أغسطس وهو الذى خلد قصة تأسيس روما فى قصيدته الملحمية األليادة.  فرجيل-
بعض المططؤرخين مططن أصططل رومططانى وصططنفوا ضططمن مططؤرخى اليونططان ألنهططم كتبططوا التططاريخ باليونانيططة فططالمؤرخون -

 الرومان هم الذين كتبوا تاريخهم بالالتينية.
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 : يقلب بأبى التاريخ الرومانى كتب حوليات لملوك روما وحكامها.إيلوس-1 :       أشهر المؤرخين
 أول مؤرخ رومانى كتب بالنثر الالتينى، ومن مؤلفاته  )األصول( ويتحدث عن تأسيس مدينة روما. كاتو الرقيب:-2
 : لم يبق من مؤلفاته إال )التعليقات( وهى ذكريات عن معاركة الحربية.يوليوس قيصر-3
 : لم يؤلف إال كتاباً واحداً ويتناول تاريخ روما كامالً منذ تأسيسها حتى وفاته.سليفيو-4

 سادساً: الحياة الفنية
أصططبب فططن العمططارة الرومططانى هططو أهططم مظهططر فنططى - -بلغ الرومان فى العمارة درجة كبيرة مططن التقططدم.  العمارة:(  1)

مارة التوسكانية واليونانية والمصرية والبقايا األثرية حتى جاء فن العمارة الرومانى مزيجاً من الع-للدولة الرومانية.
 اآلن تبرز مدى التفاعل الحضارى بين الحضارات.

 انشأ الرومان أكثر المدن روعة فى التاريخ وهى  روما وما تتضمنه من )المعابد والقصور والحمامات والتماثيل(.-
 البارزة على الجدران واألعمدة  ) نقوش عمود تراجان. كان من أهم ما تفوق فيه الرومان النقوش-1   النحت:(  2)

 زخارف الصلصال المحروق: على جدران المعابد وقد تجلى فى نحتهم دقة العمل والتعبير على اقواس النصر.
 كانت تقام تخليداً النتصارات القادة العظام واألباطرة وأجملها قوس اإلمبراطور تيتوس.-2
 البازلت وتمثال بومبى وتدل على الواقعية الشديدة.رأس قيصر المصنوع من حجر  -3
 معبد البانثييون، أقواس النصر واألعمدة التذكارية تدل على تميز الفن الرومانى باالبتكار والتجديد -4
 تماثيل اإللهة: نقلت حرفياً عن التماثيل اإلغريقية كما قدموا التماثيل المصرية التى تمثل القياصرة -5
 لرومانى:التصوير ا(  3)
 يدين فن التصوير الرومانى إلى فن التصوير اإلغريقى بعد استيالء الرومان على كل بالد األغريق.-
 انتقل فن التصوير اإلغريقى إلى روما بانتقال المصورين اإلغريق إلى روما عاصمة اإلمبراطورية.-
 طه من الداخل.ازدهر فن التصوير عند الرومان لحاجة المسكن الرومانى إلى تجميل حوائ-
 استخدم النبالء الرومان المصورين اإلغريق فى تزيين جدران قصورهم بالصور لتنقل الطبيعة والحياة-
 وكان المصورون ينقلون المناظر الطبيعية واإلشكال المعمارية واألعمدة ذات التيجان والنوافذ -

 ات والمسارح وتأثروا بالنحت المصرى تواصلت مصر فنيا حيث اقام الرومان باالسكندريه منشأت مثل البواب
 ========================================= 

  بنك المعرفه الرومان
 تنسب روما الى روم ابن العيص بن اسحاق بن ابراهيم  -1
 استطاعت روما ان تكون دوله قويه وسط العالم خاصه بعد معركه اكتيوم البحريه   -2
 ه بعض الطبقات االجتماعيه  ق.م الى معانا 146ادت الحروب البونيه  -3
 الثروه تؤدى الى الطمع فى الحكم مقوله انطبقت على العصر الجمهورى   -4
 اصبحت السلطه الفعليه بعد القضاء على النظام الملكى فى يد مجلس الشيوخ بروما   -5
 زاد نفوذ روما فى العالم القديم حتى اصبحت القوى العظمى بينهم   -6
 فى العصر الجمهورى مثل صناعه المعادن  مثلت بعض الصناعات اهميه لروما  -7
 المحافظه على مكتسبات العصر الجمهورى فى عهد اكنافيوس حقق امن روما القومى   -8
 كان البحر المتوسط طريق داخلى يربط الواليات الرومانيه فهو دليل على اتساع مساحه الدوله الرومانيه   -9
 ه القديمه من خالل التواصل مع االغريق  تأثر الرومان قبل احتاللهم لمصر بالعقائد المصري  -10
 مثل نقباء العامه فى النظام الجمهورى جزء من السلطه التنفيذيه  -11
 ظهرت بعض المشاكل االجتماعيه واالزمات داخل المجتمع الرومانى بسبب كثره الحروب والمعارك   -12
 عام السباب سياسيه واقتصاديه  100قامت الحروب البونيه لمده  -13
 قوس النصر يدل على كثره حروب روما وانتصاراتهم  -14
 يعود تقدم السفن التجاريه الرومانيه عن اليونانيه بسبب االستفاده من خبرات الفنيقيين  -15
 تنتمى زخارف الصلصال المحروق على جدران المعابد الرومانيه الى الصناعه الفخاريه  -16
 تعارض ذلك مع الشرائع السماويه تم االنتهاء من عباده االباطره الى  -17
 معبد الباثينون يعبر عن تاثر العماره الرومانيه بالعماره المصريه  -18

 تحولت روما من مدينه صغيره الى امبراطوريه منذ السيطره على كل اجزاء الجزيره االيطاليه   -19
 سيطرت روما على غرب البحر المتوسط اثناء الحكم الجمهورى   -20
 ت الحضاره الرومانيه عن المصريه فى الزراعه حيث اختالف الملكيه الزراعيه  اختلف -21
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 ترتب على السياسات الخارجيه لروما زياده اعداد طبقه العبيد  -22
 استعادت قرطاج نشاطها االقتصادى خالل حكم الرومان لها   -23
 تالكهم سطله اتخاذ القرار  اختلف وضع االرستقراطيون فى العصر الجمهورى عن الملكى من خالل ام -24
 عاصر استيالء الرومان على اليونان سقوط قرطاج فى ايديهم   -25

 كانت الحضاره الرومانيه مصب للنهر الحضارى القديم حيث تجديد شباب الحضارات  -26
 تاثر الرومان بالدين االغريقى والمصرى بتقديس سرابيس وعباده اباطره الرومان   -27
 تصاديه فى بدايه العهد الجمهورى لروما  حدثت طفره اق -28
 تشابهت ملكيه االرض الزراعيه فى روما واالغريق  -29
 اعتمد الرومان فى الصناعه المعدنيه على الخام المحلى لروما   -30
 كان سيطره الكيان المركزى فى روما على كافه االمبراطوريه سبب اذدهار التجاره   -31
 مانى من ازمات اقتصاديه فى ظل االمبراطوريه  عانت طبقات المجتمع الرو -32
 تركزت معظم اعمال النحات الرومانى فى تخليد االنتصارات السياسيه والعسكريه  -33
 صناعه العمالت صناعه رومانيه تميزت بها عن الصناعه المصريه  -24
   سمحت روما لقرطاج بالتجاره بعد هزيمتها لخبره قرطاجه فى التجاره الخارجيه -25
 كانت سلطه جميعيه االحياء سلطه استشاريه فقط   -26
 اصبحت السلطه فى روما بعد القضاء على النظام الملكى لمجلس الشيوخ   -27
 وقف الرومان ضد مظاهر الترابط بين مدن اليونان عن طريق منع االلعاب االولمبيه   -28
 ى يد االشراف  والدوله تشرف عليه  كانت الصناعه النشاط الرومانى الثانى الن االقتصاد كان ف -29
 عبرت سلطات مجلس الشيوخ خالل الحكم الجمهورى بعدم الفصل بين السلطات   -30
 اعتمدت روما على القمب المصرى لتحقيق االمن الغذائى لروما لذلك شكلت مصر نظام مالى رومانى   -31
   الرومان واثينا كان صاحب النفوذ المالى يقفز للحكم والسلطه -32
 توسعت روما فى غرب المتوسط وفى اسيا فى العصر الجمهورى   -33
 اختلف وضع االرستقراطيين فى العصر الجمهورى عن الملكى فى امتالكهم سلطه اتخاذ القرار  -34
 تشابهت سقوط اسبرطه واتينا مع اور ولجش بالعراق ) النزاع والضعف (   -35
 ين السلطات تميز النظام الملكى بعدم وجود الفصل ب -36
 تمتع التجار بالحريه بمصر اثناء حكم النظام الجمهورى   -37
 رغم قيام النظام الجمهورى اال ان اليموقراطيه ظلت شكليه بسبب ارضاء العامه  -38
 تشابهت قصه تاسيس روما لفرجيل مع كتابات هوميروس   -39
 اثناء االمبراطورى   تعد اكثر العصور اسنقرارا لطبقه التجار والحرفيين فى روما -40
 مثل نقباء العامه فى النظام الجمهورى بروما جزء من السلطه التنفيذيه  –  41
 جاء المواطنون الرومان لمصر بغرض استثمار اموالهم  -42
 يتشابهه كل من فرجيل وكاتو الرقيب فى تسجيل قصه تاسيس روما   -43
 ضارى  تغيرت مالمب المسكن الرومانى نتيجه التواصل الح -44
 تدل النقوش التى سجلها الرومان على اقواس النصر على اتساع الدوله وكثره االنتصارات  -45
 حرص االمبراطور اغسطس على دعم حكمه من خالل فرض هيمنه االداره المركزيه   -46
 كان الهدف الرئيسى من احتالل روما لمصر هو الهدف االقتصادى   -47
 شرق على حساب سوريا ) السلوقيه (  كان اول توسعات روما فى ال -48
 كانت طبقه االرستقراطييون سبب فى انتشار الفقر فى روما بسبب امتالكهم لالرضى والسيطره السياسيه   -49
 وصل نشاط روما التجارى فى البحر المتوسط الغربى حتى دوله االسبان   -50
 تقراطيون على االقتصاد زادت اهميه الزراعه عن الصناعه فى روما بسبب سيطره االرس -51
 اكثر المتضررين من حروب روما هم التجار   -52
 سيطره الحكومه المركزيه فى روما ادت الى ازدياد  التجاره  -53

 تاثر الرومانيون بمصر دينيا عبر  االغريق  -54
 استطاعت روما تكوين دوله قويه فى كل القارات بعد معركه  اكتيوم   -55
 يه عن  التواصل مع الحضارات يعبر فن العماره الرومان -56
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 ادت الحروب البونيه الى معاناه  الطبقات الدنيا   -57
 انتشرت الزراعه فى روما الى ارتباط الزراعه و حياه المجتمع   -58

 م( 642 –ق.م.  30الدرس الرابع: مصر تحت احتالل الرومان ) 
 ق.م.31وقعت مصر تحت االحتالل الرومانى عقب معركة اكتيوم البحرية  عام  -

 ق.م. وأطلق عليه لقب أغسطس.30تحولت مصر إلى والية رومانية تحت قيادة أوكتافيوس عام      
 بم تفسر: تمتع مصر بمركز خاص ميزها عن بقية واليات اإلمبراطورية الرومانية.

 أهمية موقع مصر الجغرافى فى ملتقى قارات العالم القديم والمتحكم فى طرق التجارة.-1
 بالقمب الالزم ألطعام السكان. إمداد روما-2

-------------------------------------------------------------- 
 أوالً: الحياة السياسية:                               أحوال مصر تحت الحكم الرومانى

 كان النظام السياسى يقضى بأن يحكم الواليات قنصل سابق.-
 تصادية والجغرافية فقد قرر اإلمبراطور أغسطس:ولكن نظراً ألهمية مصر االق-
 أن يكون حاكم مصر يتبعه مباشرة ويتلقى األوامر منه.-1
 أن يكون حاكم مصر من طبقة الفرسان الموالية له وذات الكفاءة اإلدارية والمالية والخبرة العسكرية.-2
 مباشرة.  حظر على أى شخص من طبقة السناتو دخول مصر إال بأذن من اإلمبراطور-3

 كما قسمت مصر إدارياً إلى ثالثة أقسام يرأس كل منها حاكم رومانى هى:مصر السفلى: الوجه البحرى.
 مصر العليا: القسم الجنوبى من الوجه القبلى.مصر الوسطى: القسم الشمالى من الوجه القبلى.

 ثانياً: الحياة االجتماعية     
 مالية والقانونية وتكونت فى مصر من:: تمتعت بكافة االمتيازات الطبقة الرومان-1

 : كان على رأس الهرم االجتماعى ويقيم فى اإلسكندرية ويساعده حكام المديريات.الوالى
 هم جنود الحاميات الرومانية التى عاشت فى مصر وتضم الفرسان والمشاة.  الجنود الرومان:

 االقتصادى.الذين قدموا إلى مصر للتجارة نظرا لغناهم   المواطنون الرومان:
شكلوا الطبقططة الوسطططى داخططل مصططر حيططث تمتعططوا بططبعض االمتيططازات وأهمهططا أنهططم لططم      إغريق المدن األربعة:-2

 يدفعوا ضريبة الرأس )الجزية( وسكنوا المدن األربع وهى )نقراطيس، اإلسكندرية، بطلميس، وأنطنيوبوليس(.
اصم األقاليم ويعملون فططى التجططارة واألعمططال المصططرفية حيث كانوا ينتشرون فى عو األغريق فى الريف المصرى:-3

 ويشغلون المناصب العامة.
 كانوا أصحاب رؤوس أموال  -كانوا أكبر الجاليات فى اإلسكندرية ولهم حى مخصص هو الحى الرابع.- اليهود:

 تضم كل من كان يعيش فى ربوع مصر وليس رومانيا أو من سكان المدن األربع.-    المصريون: 
 انت تفرض عليهم كافة األعباء الضريبية وليست لهم حقوق قانونية.ك-
 كان ال يسمب ألى أحد من فئة سكانية أن يرقى إلى الفئة األعلى إال بقانون يصدر من اإلمبراطور نفسه.-

----------------------------------------------- 
وض بمرافططق الططبالد اقتصططادياً  نظططراً الهتمططام اإلبططاطرة الرومططان حاول الرومططان النهطط -        ثالثاً: الحياة االقتصادية:

 باالنتفاع بموارد مصر وفى سبيل ذلك اهتموا  بشئون الزراعة والصناعة والتجارة.
: قاموا بحفر ترع جديدة، تطهير الترع القديمة، ضبط مياه النيططل، زيططادة المحاصططيل الزراعيططة وفططى مقططدمتها الزراعة

 ل الفواكه والخضروات والبردى ونباتات الزينة.القمب، زيادة محاصي
------------------------------- 

 اهتم الرومان بالصناعة وخاصة فيما يتعلق بالصناعات التى أتقنها المصريون القدماء أيام الفراعنة.- الصناعة:
 ورق البردى الذى كانت مصر مصدره الوحيد فى العالم.-1:          أهم تلك الصناعات

 صناعة النسيج من الكتان ويعد من أجود أنواع األقمشة آنذاك والمنسوجات الصوفية.-2
 الصناعة الزجاجية والخشبية.و األواني الفخارية واألدوات المنزلية.و الحلى الذهبية والفضية وتصنيع المعادن. -3

------------------------------- 
 التجارة الداخلية::       التجارة

 الرومان بالتجارة الداخلية حيث مارس سكان مصر التجارة الداخلية بكل حرية.  احتفظ-
 اهتم الرومان بتحسين الطرق وتمهيدها كما أعادوا حفر القناة التى كانت تصل النيل بالبحر األحمر.-
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منططدوبا لهططا مططع كان يشرف عليها الرومان إشرافاً كططامالً حيططث كانططت اإلدارة الرومانيططة ترسططل -    التجارة الخارجية:
 السفن التجارية فى البحر المتوسط واألحمر.

 تعتبر الضرائب أهم ما كان يسعى إليه الرومان فى مصر.-  الضرائب:
 استخدموا نظام اإلحصائيات السكانية التى تحدد أعداد السكان وأعمالهم وأنواعهم.-1

 نوع من الضرائب.  200فرضوا على سكان مصر أكثر من  -2
 ظام الخدمات اإللزامية وهى أعمال تفرض على األهالى بدون مقابل.استحدثوا ن-3

------------------------------------------------------- 
استبدال الرومان عبادة الملوك البطالمة بعبططادة األبططاطرة الرومططان حيططث اعتبططر المصططريون -1    رابعاً: الحياة الدينية

 لك الفرعونى والبطلمى.اإلمبراطور هو الوريث الشرعى للم
 كان أهم متغير دينى فى القرون الثالثة األولى الميالدية هو ظهور الديانة المسيحية.-2

 كيف ظهرت المسيحية وكيف دخلت مصر:
ولد السيد المسيب عيسى عليه السالم فى بيت لحكم بفلسطين فططى عهططد اإلمبراطططور الرومططانى أغسطططس قيصططر ط -3-

  الواحد والمحبة والسالم واإلخاء والتسامب.وأخذ يدعو لإليمان باهلل
وقد دخلت المسيحية مصر على يد القديس مرقس أحد تالميذ السيد المسيب فى منتصف القرن األول المططيالدى فططى -4

 م(68  -  54عهد الحاكم الرومانى نيرون )
خالصططاً لهططم مططن واقعهططم بم تفسر: أقبل المصططريون علططى اعتنططاق المسططيحية؟   ألنهططم وجططدوا فيهططا مبططاد  سططامية و

 المضطرب والقهر والذل الذى كانوا يعانون تحت الحكم الرومانى.
 موقف الرومان من انتشار المسيحية              االضطهاد الرومانى للمسيحين. 

 بم تفسر: تعرض السيد المسيب وتالميذه لالضطهاد الرومانى؟
 تقديس صور األباطرة الرومان.ألن مباد  المسيحية تخالف الوثنية ورفض المسيحيون  

 الذى أحرق روما أتهم المسيحيين بإحراقها ليقوم باضطهادهم بأبشع الطرق.  اإلمبراطور )نيرون(:
 م(:305  –  248اإلمبراطور دقلديانوس: )

 أصدر مرسوماً بهدم الكنائس وحرق الكتب المقدسة وإعدام من يتبع التعاليم المسيحية.-
 بداية للتقويم القبطى.  284وا تاريخ شهدائهم فاتخذا الكنسية القبطية فى مصر سنة  مما دفع األقباط أن يخلد-

 م:313اإلمبراطور قسطنطين عام 
 صدر مرسوم التسامب مع المسيحيين فيما عرف باسم )مرسوم ميالن( والذى أعطى الحرية الدينية للمسيحيين.

 م(:395 –  387اإلمبراطور ثيودوسيوس )
 الوثنية واالعتراف بالمسيحية ديانة رسمية للدولة. أصدر مرسوماً بإلغاء

 خامساً: الحياة الثقافية فى مصر
ظلت اإلسكندرية مركزاً للعلم والفن خالل العصر الرومانى كما بقيططت مططن أعظططم مططوانئ البحططر المتوسططط وأعرقهططا -1

 حضارة وقد احتفظت بشهرتها ومكانتها فى عالم الطب.
 م وخاصة الهندسة والميكانيكا والجغرافيا والتاريخ والفلسفة.ازدهر بها الكثير من العلو-2
كان من أشهر فالسططفة العصططر أفلططوطين وهططو مصططرى مططن أبنططاء أسططيوط عططاش  فططى القططرن الثالططث المططيالدى أمططا -3

 الدراسات األدبية فقد ضعفت أيام العصر الرومانى.
 ياة الثقافية فى مصر.قامت المدرسة المسيحية باإلسكندرية بدور فعال فى إثراء الح-4
انتشر األدب القبطى الذى اتخذ شكل مواعظ تتعلق باألمور الدينية مثل قصص القديسططين وشططرح األناجيططل وتططراجم -5

 شهداء األقباط وكان الغرض منها الحث على الفضائل ومكارم األخالق.
ان المدينططة عططدة مططرات بمططا فيهططا دار لم يدم ازدهار منشآت اإلسططكندرية الثقافيططة والعلميططة طططويالً فقططد دمططر الرومطط 6-

 البحوث والمكتبة نتيجة لقيام ثورات واضطرابات بها.
--------------------------------------------------------- 

 سادساً: الحياة الفنية:
ن ظلت الفنون مزدهرة فى مصططر ويشططهد بططذلك مططا عثططر عليططه فططى مدينططة اإلسططكندرية وال يططزال معروضططا حتططى اآل-1

 بالمتحف اليونانى الرومانى ويمن تقسيم الفن حينذاك إلى قسمين رئيسين:
 : يمثله تماثيل األباطرة الرومان والنقوش التى زينت بها جدران التوابيت الحجرية.فن الطبقة الحاكمة

 ر بها المتاحف.الذى يتمثل فى  التماثيل الصغيرة واألوانى الفخارية والحجرية والمعدنية التى تزخ-:  الفن الشعبى
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 استخدام الفسيفساء فى األرضيات بوجه خاصة وتمثل مناظرها أشخاص وحيوانات منها الحقيقية او الخيالية.  -2
 انتشر الفن القبطى فى مصر مثل الكنائس واألديرة القديمة والتى ال تزال آثارها باقية حتى اليوم.-3
 فى التصوير والرسم التشكيلى والنحت والعمارة.تأثر الفنان القبطى بخصائص الفن المصرى القديم -4

 ومن أمثلة اآلثار الفنية المسيحية فى مصر ما يلى:

 : وتقع فى حى مصر القديمة بمحافظة القاهرة.الكنيسة المعلقة
 ويشتهر باسم دير السيدة العذراء مريم.  دير المحروق بأسيوط:
 ة بمحافظة البحر األحمر.ويقع بالقرب من مدينة الزعفران  دير األنبا أنطونيوس:
 وهى أربعة أديرة تقع بالقرب من دلتا مصر.  أديرة وادى النطرون:

: ويقططع داخططل أسططوار حصططن نططابليون ويتسططم بالطططابع القبطططى الممططزوج بالتقاليططد المصططرية القديمططة المتحف القبطططى
 والهيلينستية والبيزنطية واإلسالمية.

---------------------------------------------------------- 
 أسباب سقوط الحكم الرومانى فى مصر   الفساد حيث

 : وظلمهم واستنزافهم االقتصادى لموارد مصر.أوالً: استبداد الحكام
 : فقد اعتبروا أرض مصر كلها لإلمبراطور يمنب قطعاً منها للمقربين منه أو للمحاربين ثانياً: النظام االقطاعى
 وتعددها واالستبداد والعنف فى وسائل جمعها. المفروضة على المصريين:ثالثاً: فداحة الضرائب 

 : تعمل فى سبيل إرضاء الطوائف المميزة وعلى رأسهم الرومان واإلغريق.رابعاً: اعتبار المصريين طبقة أقل
 مثلت فى:ودافعوا عن حرياتهم.أخذ هذا الكفاح صورا رائعة من الصمود والتحدى ت لذلك قاوم المصريون الرومان-1
 قيام ثورات ضدهم.-2
 هجرة القرى وترك الحقول ألهمال الزراعة كوسيلة سلمية لمحاربة الرومان.-3
م لتططدخل مصططر عصططراً جديططداً تحططت الحكططم 641استمر هذا الوضع حتى جاء الفتب العربططى اإلسططالمى لمصططر عططام -4

 اإلسالمى الذى تميز بالتسامب الدينى واحترام األديان.
و بن العاص( خطاب أمان للبابا )بنيامين( الذى كان مختفيا بأديرة وادى النطرون ثم صعيد مصر لمدة أصدر )عمر-5

ثالثة عشر عاما من االضطهاد البيزنطى فعاد البابططا إلططى النشططاط الططدينى وأمططر )عمططرو بططن العططاص( باسططترداد جميططع 
 هاد للمسيحيين نهائيا الكنائس التى استولى عليها الروم خاصة فى اإلسكندرية.وانتهى االضط

========================= 
   بنك المعرفه  مصر تحت الحكم الرومانى

 كانت صناعه البردى فى مصر فقط عبر كل العصور وكانت مصر تحمل الشحنه السعيده لروما    -1
 اقسام بهدف تحقيق مصالب سياسيه واقتصاديه  3قسم الرومان مصر اداريا الى  -2
 البطالمه فى عمل حصر للموارد البشريه المصريه ) تعداد (   اختلف حكم الرومان عن  -3
 جاء المواطنين الرومان لمصر بهدف استثمار اموالهم بمصر ولموقع مصر الجغرافى لهم   -4
 قامت سياسه الرومان الماليه على مبدا اساسى هو استغالل موارد مصر القصى حد   -5
 ثروة االغريق الكبيره كان االغريق زمن الرومان بمصر فى المرتبه الثانيه ل -6
 استقر اليهود باالسكندريه زمن الرومان النها ميناء تجارى هام   -7
 عدم ترقيه السكان لفئه اعلى ادى الى ثورات مصر ضد الرومان وقمه االستغالل االقتصادى لمصر   -8
 من نظام الضرائب الرومانيه يدل على رغبتهم فى استغالل المصريين ولخدمتهم االقتصاديه   -9
 قام هادريان معبد لسرابيس للتاكد على التسامب الدينى ا -10
 الفلسفه علم تحليل مشاكل الحياه واذدهر باالسكندريه زمن الرومان   -11
 اختلفت واليه مصر لروما عن اى واليه اخرى بسبب وفره االنتاج الزراعى من الحبوب   -12
 فراعنه الى الرومان ) الملك المقدس (  يعد البطالمه  معبر انتقال فكره الملكيه المقدسه من ال -13
 اذدهرت صناعه الزجاج بمصر زمن الرومان بسبب المهاره وخبره العمال باالضافه لتشجيع الدوله لهم   -14
 اصبحت مصر تحت حكم االمبراطور مباشره من خالل قائد يحكمها  ومنع دخول اى شخص لمصر اال باذن   -15
 ه روما عليها احد القناصل الرومان السابقين تولى حكم اليونان اثناء سيطر -16

 العصر االمبراطورى هو اكثر العصور استقرار فى روما واستولوا على غرب المتوسط فى العصر الجمهورى    -17
 صدر القرار من مجلس الشيوخ بالتوسع غرب البحر المتوسط   -18
 مه والرومان اال انه اتفق فى االعمال الماليه لهم  اختلفت ترتيب اليهود فى الهرم االجتماعى خالل عصر البطال -19
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 كان االمبراطور يسند حكم مصر الحد القاده بالجيش   -20
 حرم الرومان المصريين من من ثمار مجهودهم وذلك من خالل كثره الضرائب وتنوعها  -21
 كانت النقوش تخليدا لالنتصارات خاصه فى روما والعراق   -22
 مان مقاومه سلبيه من خالل القتصاد فى مصر  قاوم المصرى الرو -23

 اعتمد االمبراطور اغسطس فى حكم مصر على اهل الثقه والكفاءه  -24
 استحدث الرومان فى مصر نظام السخره بالعمل  -25
 تحددت المكانه االجتماعيه للفرد فى مصر الرومانيه من خالل االصل وقدر الثروة   -26
 خاصه لهم وقد اكد هذا المفهوم قيامهم بتطبيق نظام االقطاع  اعتبر الرومان مصر ملكيه   -27
 نوع من الضرائب وهذا دليل على قصر نظرهم فى االداره والحكم   200فرض الرومان على مصر  -28
 ظهر استرابون فى روما وكتب كتاب الجغرافيا وتحدث فيه عن مصر   -29
 ترموا  الدين المصرى  تشابه عمرو بن العاص وبطلميوس االول فى  انهم اح -30
 ترتب على سياسه الرومان فى مصر ان فقد الرومان دعم المصريين لهم ضد العرب النظام السياسى  -31
 اتفقت كل من روما وقرطاج اثناء الصراع بينهما فى  -32
 تمسز الرومان فى الروعه فى النحت واالبتعاد فيه عن المبالغه والخيال  -33
 ترا السياسيه الى تدخل روما فى حكم مصر  ادت طموحات كليوبا -34
 عمل الرومان على زياده انتاج الزراعه بمصر من اجل تجنب روما االضطرابات الداخليه   -35
 ظهر التاثر الحضارى للمصريين بالرومان فى استخدام فن الفسيفساء   -36
 مظاهر الثقافه والعماره بمصر عبر الفن القبطى حالل حكم روما عن استمرار االبداعات المصريه وتنوع -37

 اشياء تهمك بالوحده الثانيه 
 كان االسطول االتينى  اقوى من الجيش االسبرطى وكان له الفضل لسيطره اتينا على اليونان  -1
 ارض مراعى   –ارض افراد  –% من المساحه وقسمت االرض الى اقطاع كبير  20الزراعه فى اليونان  -2
 صر وكانت االرض ملك لالفراد فى روم  احترم االسكندر عباده امون بم -3
 للمدن (   –هبات  –عسكريه   –مقدسه  –قسم البطالمه االرض الى ارض ) للملك  -4
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 شخصيات الوحده االولى 
 اق فى اكاد  اول من وحد العر        : سرجون االول  -1

اعاد اعمار بابل وبنى معبد لرمردوخ واصدر   –اول مشرع فى التاريخ فى بابل االولى                :  حمورابى -2
 ماده عرفت بقوانين حمورابى امالها عليه االله شمش   282

 االشورى كون جيش قوى سيطر على بابل واول امبراطوريه عراقيه              :  سرجون الثانى  -3
 عمر نينوى وخرب بابل                 :   سنحاريب  -4

: بابل الثانيه قوى صلب ادارى ماهر حكم العراق والشام وقضى على يهود اورشليم              نبوخذ نصر التانى  -5
 برج بابل وحدائق بابل المعلقه     صاحب

 م  ق. 538قضى على بابل وضمها للفرس فارسى ) ذو القرنين النبى فى سوره الكهف (       :كورش   -6
 اشترك معه اهل فينيقيا فى معركه مجدو ضد الحيثيين          : تحتمس الثالث -7
 قاد معركه قادش واول معاهده سالم وعزز الوجود المصرى فى سوريا ونقل عشتار لمصر          رمسيس الثانى  -8

 زادت العالقه التجاريه فى عهده مع فينيقيا                                
 سفينه لفينيقيا الحضار خشب االرز    40ارسل                  :  سنفرو  -9

 سنوات   3: ارسل فينيقيا للدوران حول افريقيا                نخاو -10
 اهم معبودات الوحده االولى 

 هو المعبد فى العراق وكان له دور دينى وثقافى وحفظ السجالت وتتويج الملك        :الزاقوره  -1
 : صاحب الكلمه فى قينيقيا   ايل -3                                     السماء   كبير المعبودات بالعراق وهو     :  انو -2
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 الثور المجنح نقل لمصر لتواصلها مع العراق مع التصوير بالقيشانى لصور الحيوان   -3
 تام من العراق وكل ذلك تواصل حضارى  اخذت العراق الهرم المدرج من مصر واخذ حور محب االخ -4
 اشتهرت فينيقا باالصباغ   وفينيقيا اول ابجديه فى العالم ولها فضل على اوروبا كلها  -5
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         (تواصل مصر والعراق   )                                           ابو الهول  والثور المجنح يدل على ..........  -25
 ( المقدونيين )                                              لى يد ........  اول استعمار غربى للعراق ع -26
 ( عشتار   )                                 من المعبودات المشتركه بين مصر والعراق .......     -27
 ( حمورابى  )      هتم بالعماره بالعراق هو .......                                        اكثر من ا – 28
 ( العسكريه  )                                 تميز ملوك العراق عن ملوك فينيقيا بالخبره ........     -29
 ( الوسطى   )                                     ارتبطت الحياه القتصاديه بالعراق بالطبقه .......     -30
 ( الزراعه   )                                        ق فى الفلك      استفاده حرفه ........ بتقدم العرا -31

 ( نظام دويالت المدن  )                                     ارتبطت السياسه بالدين بالعراق عن طريق .............  
 (  دينى    )                               ن المرجع االصلى لقوانين حمورابى مرجع .......     اك -33

 ( الشرق والغرب  )                                        كان التهديد للعراق من جهه ...........          -34
 ( دينى  )                                  كان تواصل مصر والعراق زمن رمسيس الثانى     -35
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 الدرس الثانى 
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 ( االقتصاد وعسكريه وثقافيه   )       اذدهرت عالقه مصر وفنيقيا بالدوله الحديثه  فى ...................    -2
 ( قيام دور فنيقيا الحضارى   )                             ره تعاريج سواحل فينيقيا ادى الى .........     كث  -3
 ( الخصب والزراعه  –الحب والحرب   )           عشتار الهه .......... بالعراق  بينما الهه ......... فى فينيقيا      -4
 ( التجار  )                            ليا     طبقه ........ وسطى تواجدت مع الطبقه الع -5
 ( توجهاتهم العسكريه )                                             لم تتحد مدن فينيقيا بسبب .........  -6
 ( القديمه او سنفرو  )                           بدا عالقه مصر وفنيقيا قديما منذ الدوله ........       -7
 ( االطلنطى والهندى   )        او الفنيين بالدوران حول افريقيا عبر المحيط ......          كلف نخ -8
 ( جبيل     )                               اعظم نتاج حضارى فنيقيى وجد بمدينه ........   -9

 ( سيج االرجوانى  الن  )                           هر اسم الفنيقيين من خالل صناعه .......         -10
 ( موقعها الجغرافى واالخشاب   )                                  اشتهرت فنيقيا بحريا بسبب .......          -11
 ( االصباغ    )                                      اهم صناعات فينيقيا هو ......          -12
 ( الزراعه   )                             ....       ارتبطت المعتقدات الفنيقيه بحرفه ...  -13
 ( اقتصادى   )                        تعاون مصر وفينيقيا زمن نخاو كان تعاون .........    -14
 ( اخناتون   )                                     لم يهتم .......  باهميه فينييا لمصر         -15
 ( الكلدانيون )                له احتالل فاشله شرقا على يد ....... تعرضت قينيقا لمحاو  - 16
 ( قومى   )              كان اول هدف لمصر من عالقتها بسوريا هو هدف .....       -17
 ( الكشوف الجغرافيه  )                                 ساهم الفنيقيون زمن نخاو فى .........       -18
 ( رمسيس الثانى   )                              ور اقتصادى بمصر زمن ........  كان لفنيقيا د -19
 ( المصرى )                              تاثر النحت الفينيقى فى الجبيل بالفن .........    – 20
 ( الصناعه   )                            اذدهرت تجاره فينيقيا بفضل تقدم حرفه .........     -21
 ( طبيعه االراضى  )                              من صعوبات الزراعه فى فينيقيا ..........       -22
 ( تجاريه   )                                ابتكر الفنيقيون االبجديه السباب ......         -23
 ( الحجاره  )                              تمتعع اهالى صور باالمان لوجود ........ بها     -24

 ( الوسيط الحضارى للجميع  )                    ثلث الحضارى فساعدهم على .......احتلت فينيقيا راس الم -1
 ( بريه    )                               كانت تجاره فيتيقيا مع العراق بطرق .......     -26
 ( ثقافى   )                        تواصل مصر وفينييا فى الجبيل تواصل  ..............  -27

 ( دينى   )                           فقدت مصر السيطره على سوريا بسبب .........      -8
 ( التواصل  )               وجود عشتار فى العراق ومصر وسوريا دليل على ........   -29

 ***************************************************************** ************* 
 شخصيات الوحده الثانيه  

 المقدونى : والد االسكندر وحد اليونان ومقدونيا بعد حروب البلوبونيز   :  فيليب الثانى -1
 عام فقط قضى على معارضيه فى مقدونيا و      33ومات  20: اعظم الفاتحين ابن فيليب تولى فى سن    االسكندر -2

 ا ومصر واقام االسكندريه بها كون بها الحضاره الهيلينستيه  وعلى الفرس واحتل سوري                  
 : فيلسوف صاحب اعمال العقل والبحث عن الحقيقه  سقراط  -3
 : فيلسوف يونانى اتسم بالطابع العلمى فى التفكير   افالطون -4
 : استاذ االسكندر هو المعلم االول النه بحث فى كل العلوم   ارسطو -5
 لتراث البطولى اليونانى فى شعر المالحم  نشر ا –: الف االلياذه  هوميروس -6
 : شاعر غنائى والحماس والرثاء   ارخيلوخس -7
 : ابو التاريخ   هبرودوت  -8
 : مؤرخ فى العصر البطلمى كتب كتاب ) التاريخ العام (   بوليبيوس -9

     17جزء وتحدث عن مصر فى الجزء  17:   الف كتاب الجغرافيا   استرابون -10
 وبلغت الديموقراطيه زروتها فى عهده  البارثينون على قمه االكربول   :  صاحب معبد بركليس -11
 : زعيم الناحتين صاحب تمثال زيوس من عجائب الدنيا  فدياس  -12
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 من عائله نبيله اصبح ملك     –: بن الجوس قائد لالسكندر كان من منصيبه مصر فى مؤتمر بابل  بطليموس االول  -14
 ق.م لقبوة بالمنقذ    305  لمصر                          

        : قائد االسكندر اخذ سوريا ولقد حصل انتيجونس على مقدونيا ايضا  سليوقس -15
 اقام حديقه حيوان بمصر  نهض بالبالد توسع فى الجزيره العربيه والبحر االحمر  –: ابن االول  بطليوس الثانى  -16
 ثانى لقبوة بالصالح الخير النه اسقط الديون والضرائب  : االقرب لقلب المصريين ابن ال بطليموس الثالث -17
 : بدايه تدهور البطالمه وانهارت البالد فى عهد الخامس والوصى عليه اجاثوكليس   بطليوس الرابع  -18
 اجلسها يوليوس قيصر بنفسه على العرش   – 13: اخر البطالمه تولت مع اخيها بطليموس  كيلوباترا السابعه  -19

 تحالفت مع انطونيوس ضد اكتافيوس وهزما معا فى اكتيوم البحريه   14بجوار بطليموس                             
 : اشهر علماء الفلك فى العهد البطلمى عرف نسبيه القمر واالرض   اريستاخوس -20
 : واضع كتاب اصول الهندسه ومعه ارشيميدس صاحب قانون الطفو    اقليدس -21

 \ االطباء فى البطالمه عرف الدوره الدمويه والنبض  : اشهر  هيروفيلوس -222
 اسره   30/ مؤرخ قسم تاريخ مصر    مانتيون   -23
 : اخر الملوك االرستقراطيين فى روما النه لم يحس بمعاناه الشعب   تاركينيوس -24
 لقبوة باغسطس   : فاتح مصر بدا  االمبراطوريه والغى  الجمهوريه فى روما   اكتافيوس -25
 : اشهر شعراء روما خلد تاسيس روما  جيل فر -26
 : مؤرخ رومانى كتب باليونانيه ومعه اينوس ابو التاريخ الرومانى كتب عن ملوك روما   استرابون -27

 : مؤرخ رومانى كتب بالالتينيه كتب كتاب االصول وتحدث عن تاسيس روما   كاتو الرقيب  -228
 اسس مدينه انطونيوبوليس بمصر   –: امبراطور رومانى زار مصر واقام سور باوروبا لحمايه دولته هادريان  -29
 : نبى ظهر فى عهد اغسطس  ودخلت المسيحيه لمصر على يد مرقص فى عهد االمبراطور نيرون   عيسى  -30
 بدايه حكمه بدايه السنه القبطيه   –: عصر الشهداء المسيحى  دقلديانوس -31
 : اصدر مرسوم ميالن واعترف بالمسيحيه  اما ثيديسيوس جعلها الدين الرسمى له  طين فسطن -32

 الهه الوحده الثانيه  
                : جبل يعيش عليه االلهه    اولمبوس  -1
 : كبير االلهه فى اليونان   زيوس   -2
 : كبير اللهه عند الرومان وقد عبدوا االباطره مثل اغسطس وتيبريوس    جوبيتر -2
 : اله مزج الديانه الشرقيه والغربيه   سرابيس  -3

 اشياء تهمك بالوحده الثانيه  
 كان االسطول االتينى  اقوى من الجيش االسبرطى وكان له الفضل لسيطره اتينا على اليونان   -1
 ارض مراعى   –ارض افراد  –% من المساحه وقسمت االرض الى اقطاع كبير  20الزراعه فى اليونان  -2
 امون بمصر وكانت االرض ملك لالفراد فى روم   احترم االسكندر عباده -3
 للمدن (   –هبات  –عسكريه   –مقدسه   –قسم البطالمه االرض الى ارض ) للملك  -4
 انتهت بانتصار روما على قرطاج وقتل البطل القرطاجى هنيبال   100قامت الحروب البونيه لمده   -5
 م   476غربيه وسقطت على يد لبربر  وال  1453انقسمت روما للشرقيه وسقطت على يد محمد الفتح  395 -6
 اهم مبانى العماره الرومانيه مبنى الكولسيوم والبانثينون   -7
 انتهى االضطهاد المسيحى على يد عمرو بن العاص حينما فتح مصر   -8
 الكنيسه المعلقه فى مصر القديمه بالقاهره   -9

 رى المتحف القبطى : داخل حصن بابليون وهز مزيج من الطابع القبطى والمص -10
 دير المحرق : هو دير السيده مريم العزراء بسيوط   -11
 دير انطونيوس : بالقرب من الزعفرانه بالبحر االحمر   -12
 اديره مثل دير بيشوى   4وادى النطرون : بها   -13
 االسكندريه : الميناء والمدينه االولى  للبطالمه والثانيه  بعد روما بالدوله الرومانيه   -14
 ود فى الحى الرابع باالسكندريه وهم اصحاب االموال  سكن اليه  -15
 انطونيوبوليس ( وهم معفون من الجزيه   –بطلميس  –اسكندريه   –مدن  ) نقراطيس   4سكن االغريق  -16
 سفلى (   –وسطى  –اقاليم مصر ) عليا  3كانت مصر زمن الرومان مقسمه الى   -17
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 الوحده الرابعه   الدرس االول 
 ( العماره   )              ينون يعتبر تواصل بين مصر واليونان فى مجال ........         معبد البارث  -1
 ( العلمى  )              تخلى سولون عن الحكم وسفره لمصر يدل على تفوق مصر .......        -2
 ( النفقات فى الحفالت   )                                    الرستقراطيين وهو تحديد ........ وجه سولون تشريع ل  -3
 ( الحروب   )                  سيطره مقدونيا على اليونان بسبب ......... بين المدن اليونانيه       -4
 ( االسكندر   )                               ظهر مفهوم عالميه الحضاره االنسانيه على يد ........       -5
 ( والزيتون الكروم  )                                         زراعه .......         اهتم اليونانيون بالزراعه مثل  -6
 ( اقتصاديه  –المتأخر   )                             جاء اليونان لمصر فى العصر ........السباب .....فى البدايه  -7
 ( الفكر واالبداع  )                              يعود تقدم العلوم فى العصر الذهبى التينا الى حريه ........     -8
 ( االدب والتاريخ    )                                                  المالحم فى اليونان علم .......  افاد شعر  -9

 ( التشريعيه  )                        كانت السلطه ......فى اسبرطه ليست فى يد الملكان وحدهم     -10
 ( المعابد والقصور  )                              العماره بالمصرى خاصه فى ....... تاثر الفن اليونانى فى   -11
 (عدم فصل السلطات  )                  مشاركه الملكان فى عضويه الشيوخ فى اسبرطه تعنى  ..........    -12
 ( االقتصاديه  )                              حقق سولون توفير فرص عمل فحل المشكله .............   -13
 ( كريت وقبرص  )                               لعبت جزر ..........دور الوسيط فى حضاره اليونان      -15
 ( بركليس    )        حريه السياسه وحريه الفكر جناحان للمجتمع هذه المقوله تتفق مع .......     -16
 ( اسيا واوروبا وافريقيا   )                              دث انفصال سياسى بين .........        بعد مؤتمر بابل ح -17
 ( التخطيط   )                                             اتسمعت كليوباترا بعدم حسن ..........        -18
 ( التشريعيه  )                             كان مجلس الشيوخ فى اسبرطه هو السلطه .........       -19
 ( سر الكون   )            قال سقراط ان الحقيقه اسمى الغايات ويؤكد حرصه على معرفه ........    -20
 ( عسكريه  )               وكانت االستفاده .......      26زادت عالقه مصر واليونان فى االسره  -21
 ( ارستقراطى   )                    سبرطه يعنى ان الحكم .........     انتخاب ملكان من ارقى االسر با -22
 ( االسكندر   )                         افضل نموذج لتسامح الحضارات هو حكم الملك .........       -23
 ( اطيس نقر  )                                                  اول مدن االغريق بمصر هى .........   -24

 ( االرض  )                      للجنود      لمصر كان من خالل منح ........ استخدم اليونان  -225
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 الدرس الثانى  
 ( الخامس  ).......     تعرضت مصر لضعف سلطه وعدم االهتمام بالرعيه فى عهد بطليموس ...   -1
 ( مهارته العسكريه    )                   .. ....نجح االسكندر فى احتالل مصر وهزيمته للفرس تدل على ..  -2
 ( الثقه فى االغريق العسكريه  )      اعتمد البطالمه فى البدايه على الجنود المرتزقه من االغريق بسبب .......    -3
 (مساحات من االراضى    )                      االغريق من خالل منحهم ........      فتح البطالمه مصر امام   -4
 ( االنتاج الزراعى   )                                استصلح البطالمه االراضى بهدف زياده .........        -5
 ( يتقربوا لمصر   )                                                    اهتم البطالمه بالمعابد لكى .........    -6
 ( اليونانيه    )                                كانت اللغه ........هى لغه التعلم فى العصر البطلمى     -7
 ( اقتصاديه  )               استقدم البطالمه االغريق السباب سياسيه واخرى  .............       -8
 ( التجاره  )                 والصناعه ادى لزياده ...........            اهتمام البطالمه بالزراعه -9

 ( البطالمه فى مصر  )            عمل االسكندر على مزج حضاره الشرق والغرب فوطن .......         -10
 ( س الثالث بطليمو   )                                      اقرب حاكم بطلمى للمصريين هو ..........      -11
 ( امال البطالمه   )         وضع بطليموس االول نظم االداره بمصر فدل ان مصر تحقق  .........  -12
 ( الدورات الزراعيه  )                    عرف البطالمه التنميه المستدامه حينما اتبعوا ..............     -13
 ( الملوك الوطنين  )                      .....       تعلم البطالمه لغه مصر بهدف الظهور بمظهر .... -14
 ( فيليب على اليونان    )                                  حروب البلوبونيز ادت الى سيطره ..........       -15
 ( بطليموس الرابع   )                                تغير نظره البطالمه لمصر فى عصر .........       -16
 ( االغريق   )                              اول تاثير للرومان دينيا بمصر عن طريق ........    -17
 ( الصالت الحضاريه  )                                          تشابهت الجبيل وكريت فى .........          -18
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 الدرس الثالث 
 ( سياسيه واقتصاديه  )                          اب ...............  عام السب 100خاضت روما الحروب البونيه لمده  -1
 ( القوة العظمى   )                                             ذاد نفوذ روما حتى اصبحت .......فى العالم             -2
 ( مجلس الشيوخ )                                        بعد القضاء علي النظام الملكى كانت السلطه فى يد .........  -3
 ( روما الوطنى )                               حافظت روما على امالكها فى الشرق والشمال فحققت امن ........ -4
 ( التجاره  )                                سيطره الحكومه المركزيه فى روما ادت الى ازدياد ...........      -5
 ( اتساع اراضى روما  )                               يق داخلى لروما فدل ذلك على .......   اصبح البحر المتوسط طر -6
 ( االغريق   )                                                   تاثر الرومانيون بمصر دينيا عبر .........          -7
 ( تنفيذيه    )          وهم سلطه ........  كان النقباء فى النظام الجمهورى همزه وصل بين الدوله والعامه  -8
 ( تاركوينوس  )                                    لم يلتزم .......فى روما من اجل خدمه شعبه وتقدمه            -9

 ( مجلس الشيوخ    )كان النظام الجمهورى ارستقراطى وليس ديموقراطى حيث تركزت السلطه فى يد .......    -10
 ( كثره الحروب  )                                                       شاكل االجتماعيه بسبب ......... مظهرت ال -11
 ( اكتيوم  )                      استطاعت روما تكوين دوله قويه فى كل القارات بعد معركه .........     -12
 ( التواصل مع الحضارات   )                                               يعبر فن العماره الرومانيه عن .........       -13
 (الطبقات الدنيا  )                                                        ادت الحروب البونيه الى معاناه .........   -14
 ( التجاره فى كل روما  )                    سمحت روما لقرطاج بالتجاره بعد االنتصار عليهم الى اذدهار ........     -15
 ( المعدنيه   )                            كانت الصناعه ......... اهم الصناعات فى العصر الجمهورى      -16
 ( حياه المجتمع  )                                        ما الى ارتباط الزراعه و........انتشرت الزراعه فى رو -17
 ( الحروب )                                                           نصر يدل على كثره ......... قوس ال -18
 (قرطاج وفينيقيا   )          تقدم السفن الرومانيه على السفن اليونانيه بسبب االستفاده من خبرات ........  -19
 ( الفخار    )                                                  تميز فن النحت الرومانى خاصه على .......     -20
 ( الجمهورى  )                     امتالك الثروة ادى الى الطمع فى السلطه انطبق على العصر .........    -21
 ( الشرائع السماويه   )                                                انتهى عباده االباطره لتعارضها مع ........        -22
 ( الجمعيه الشعبيه  )                       كانت جمعيه االحياء فى النظام الملكى يشبه .......... فى اسبرطه       -23
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 الدرس الرابع  

 ( استثمار امواله  )                                                ......جاء المواطن الرومانى لمصر بهدف ..  -1
 ( الفلسفه  )                                      ظلت االسكندريه زمن الرومان مناره العلم مثل ......  -2
 ( تصاديه االق )                         كان االغريق طبقه وسطى زمن الرومان بمصر لخبرتهم .......    -3
 ( دفع الجزيه )                             اتفق اليهود والمصريين واالغريق فى الريف فى ........       -4
 ( ثروتهم الماليه   )                                    كان لالغريق امتيازات عن المصريين بسبب ........   -5
 ( المهاره والتقدم )                          ...... السبب الرئيسى فى رقى صناعه الزجاج بمصر هو ..... -6
 ( اهم الموانى بالتجاره  )                                      استقر اليهود باالسكندريه النها كانت ..........          -7
 ( ثورات المصريين  )                                    عدم ترقيه فئه الى فئه اعلى ادى الى كثره .........       -8
 ( استغالل الرومان لمصر  )                   قدم الرومان هلى ضرائب لم يسمع بها احد على مصر حيث ........     -9

 ( التسامح الدينى  )                               اقام هادريان معبد لسرابيس للتاكد على ..........           -10
 ( الرومانيه   )                               عداد السكانى هى .........      اول حضاره استخدمت الت -11
 ( استغالل الموارد   )                               كانت السياسه االقتصاديه للرومان بمصر هى .........    -12
 ( االقتصادى والسياسى  )                      رغم االصالحات اال ان الحكم الرومانى تميز بالفساد .........       -13
 ( الضرائب  )                           كان قمه االستغالل الرومانى لمصر هو كثره ..........         -14
 ( غذاء شعبها  )                               سيطرت روما على مصر فحققت تامين ...........        -15
 ( االلعاب االولمبيه   )                       ابط المدن اليونانيه عندما اوقفوا ......     وقف الرومان ضد تر -16
 ( الطبيعه الجبليه  )                                           اهتم اليونان بالصناعه بسبب ..........        -17
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